Ku pamiêci pielgrzymuj¹cych
do W³och

CO NOC Z RZYMSKIEJ FONTANNY
DI TREVI wy³awia siê ponad 3 tys. euro:
zgodnie z tradycj¹ turyœci wrzucaj¹ do
niej monety, by zapewniæ sobie powrót
do Wiecznego Miasta. Roczny po³ów to
1-1,4 mln euro. Pó³ roku temu rada miejska Rzymu pr zeg³os owa³a, ¿e od
1 kwietnia te pieni¹dze nie bêd¹ ju¿
przekazywane do Caritas. Jednak na
tr zy dni pr zed wejœciem uchwa³y
w ¿ycie zawieszono jej wykonanie do
koñca roku. Na razie wiêc fontanna nadal bêdzie zasilaæ rzymskie noclegownie i sto³ówki dla bezdomnych. Ks JG

Pogrzeb

Z naszej wspólnoty odeszli do
wiecznoœci:

Œp. Stanis³aw Pu³ka, ur. 1952r.,
zam. Os. XX-lecia
Œp. Tadeusz Jamka, ur. 1937r.,
zam. Os. XX-lecia
Œwiêci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie œw. Józefa, rzemieœlnika,
w œrodê – wspomnienie œw. Atanazego,
biskupa i doktora Koœcio³a, w pi¹tek –
wspomnienie œw. Floriana, mêczennika,
w sobotê – wspomnienie œw. Stanis³awa
Kazimierczyka, kap³ana.
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Dzieñ radosnej niespodzianki
Dzieñ I Komunii œw. jest dniem, w którym Koœció³ daje ma³ym dzieciom to, co
ma najwiêkszego: samego Pana Jezusa. Jezusa ukrytego, przed którym klêkaj¹ najwiêksze autorytety koœcielne. Jednoczeœnie jest dniem radosnej niespodzianki: nawracania siê wszystkich do Pana Jezusa. Ksi¹dz odprawiaj¹cy mszê œw. przypomina sobie, ¿e by³ kiedyœ ma³ym ch³opcem i otwiera³ po raz pierwszy swoje usta na
przyjêcie Jezusa. Nawracaj¹ siê rodzice wszystkich dzieci. Nawet ci, którzy nie
przyjmuj¹ Komunii œw., te¿ zaczn¹ siê nawracaæ, bo kiedy oddaj¹ swoje dziecko
Jezusowi te¿ ³¹cz¹ siê z Nim.
Ks. Jan Twardowski
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1. Dzisiaj przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau.
W Dniu Mêczeñstwa Duchowieñstwa Polskiego pamiêtajmy
w modlitwie o kap³anach, którzy
z³o¿yli wielk¹ ofiarê z ¿ycia
w czasie II wojny œwiatowej.
2. Maj to miesi¹c nabo¿eñstw
ku czci NMP. Pierwsze nabo¿eñstwo w poniedzia³ek 30 kwietnia
z procesj¹ eucharystyczn¹ wokó³
koœcio³a. Zachêcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w dni powszednie po mszy œw. wieczornej, natomiast w niedziele i œwiêta
o godz. 18.30.
3. Dnia 2 maja obchodzimy
w Polsce Dzieñ Polonii i Dzieñ
Flagi Narodowej, a nazajutrz
wspominamy rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te
dni stan¹ siê dla nas okazj¹ do
okazania uczuæ patriotycznych,
eksponowania barw narodowych i ³¹cznoœci duchowej z naszymi rodakami na emigracji.
4. W czwartek Uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze œw. w porz¹dku niedzielnym. O godz. 12.00
msza œw. w intencji Ojczyzny. Od
tej uroczystoœci do koñca sierp-

nia wieczorne msze œw. w niedziele i œwiêta o godz. 19.00. Nabo¿eñstwo majowe w dni powszednie po mszy œw. wieczornej,
5. W tym tygodniu przypada
I pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ od
godz. 6.00 oraz po po³udniu od
godz. 16.00 do 18.30. O godz.
8.00 msza œw. w intencji Stra¿y
Honorowej NSPJ, adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spotkanie w Domu Parafialnym. Dodatkowa Msza œw. popo³udniu
o godz. 16.30, na któr¹ zapraszamy szczególnie dzieci. Kancelaria parafialna w pierwszy pi¹tek
oraz w dniach 1 i 3 maja – nieczynna.
6. W pierwszy pi¹tek i pierwsz¹
sobotê odwiedzimy chorych
i starszych z Komuni¹ œw.
7. W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
zapraszamy na mszê œw. o godz.
8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak równie¿
cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. 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 Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ
œwiece.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Mogliœmy podziwiaæ, zachwycaæ siê, robiæ zdjêcia, odpoczywaæ wœród tego piêkna. Przy
drewnianej kaplicy pw. œw. Jana
Chrzciciela, w niezwyk³ej scenerii, odmawialiœmy Koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia, dziêkuj¹c
Bogu, ¿e mogliœmy tutaj byæ.
Wszyscy zadowoleni, punktualnie dotarli do autokaru.
S³owa œw. Jana Paw³a II wypowiedziane w 1990 roku niech
bêd¹ podsumowaniem naszej
pielgrzymki: „Kontakt z przyrod¹ ma w³aœciwoœci rekreacyjne, a kontemplacja jej piêkna daje
pokój i pogodê ducha.”

wiêkszych (23 ha) polan tatrzañskich, s³yn¹cej z wiosennych
³anów krokusów.
Trud wêdrówki siê op³aci³, nasze oczy zobaczy³y fioletowe
dywany. W Tatrach wystêpuje
szafran spiski, jest roœlin¹ chronion¹, o liliowych, du¿ych kielichowatych kwiatach, d³ugoœci
do 4 cm, przez górali nazywany
„tulipankiem”.
Wkracza na hale wiosna,
Ca³a w s³onecznych przepychach
I zwiera ciep³e z³oto
W ametystowych kielichach

Maria Zadora

Znaki zapytania
Wpatruj¹c siê w Ksiêgê
Mszaln¹, w której wpisujemy intencje odprawianych mszy – niepokojê siê zapisami na dzieñ
3 maja – Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Królowej Polski. Na godz.
10.30 jest wpis: w intencji Ojczyzny od Starostwa Powiatowego.
Na godz. 12.00 napisano: w intencji Ojczyzny od Samorz¹du
Wadowic. Czytaj¹c te intencje
jednoczeœnie radujê siê i smucê.
Cieszê siê, ¿e na dwóch mszach

œw. bêdziemy siê modliæ za nasz¹
Ojczyznê. Kiedy, jak kiedy, ale
na jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci nasza Ojczyzna potrzebuje modlitwy
o Bo¿¹ opiekê.
Niepokojê siê jednak tym, ¿e
dwa podmioty w³adzy samorz¹dowej, które maj¹ siedzibê w papieskim mieœcie inaczej sobie
wyobra¿aj¹ szczêœliw¹ przysz³oœæ naszej Ojczyzny.
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Ks. Infu³at

Poniedzia³ek 30 kwietnia
6.00 Œp. Stefan M¿yk
6.45 Œp. Julianna Kaczmarczyk
7.30 Œp. Barbara Boda
8.00 Œp. Marek Wiecheæ
12.00 Œp. Stanis³awa Rzepa
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Mariana
Œp. Janina Bub³a - 33 r.œm.
Wtorek 1 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Irena Mrowiec
7.30 Œp. Anna Szczur
8.00
Œp. Jan Zaj¹c - 21 r.œm.
12.00 Œp. Tadeusz Grobelny
18.00 Œp. Edward Flaga
Œp. Jerzy Kolasa - 6 r.œm.
Œroda 2 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Teresa Kilian
7.30 Dziekczynno-b³agalna dla
Stanis³awy
8.00 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e dla Henryka
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O udan¹ operacjê i szybki powrót do
zdrowia dla Alicji
Za zmar³ych:
Œp. Ryszard WoŸny
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Piotr Jucha - 14 r.œm.
Œp. Maria Maciêga
Œp. Jolanta Miarka
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Janina Kurdys
Œp. Janina Kilian
Œp. Edward Oleksy, Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Zbigniew Okoñski
Œp. Jan Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
-6Œp. Zbigniew Wiktor

Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Stanis³aw Pu³ka
Czwartek 3 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ
9.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak, syn
Wies³aw
9.00 Roków: Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
10.30 W intencji Ojczyzny
12. 00 W intencji Ojczyzny
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jakuba w 1 r. urodzin
13. 30 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
19.00 Œp. Franciszka Palmirska
Pi¹tek 4 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Senkowska
O przemianê serca dla Joli i powrót do
ma³¿eñstwa
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Maria Widlarz
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i b³. dla ks. Opiekuna
i Wspólnoty Stra¿y Honorowej NSPJ
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna,
Henryk, Andrzej Szeliga, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Maria Krupa
18.00 Œp. Aleksander Bober - 13 r.œm.
Œp. Adela i Jan Korus
Sobota 5 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Pawe³ Garlacz
7.30 Œp. Marian Cieœlik
O b³. Bo¿e dla ks. Stanis³awa Miki
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
18.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Joanna i Micha³ Chrostek
Niedziela 6 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Stanis³aw Tyrybon i rodzice
Œp. Stanis³aw Nicieja, ¿ona Janina
9.00 Œp. Danuta i Stanis³aw Kruk
9.00 Roków: Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
10.30 I Komunia œw.
12. 00 I Komunia œw.
13. 30 Chrzty
19.00 Œp. Zofia Domasik - 1 r.œm.

8. W przysz³¹ niedzielê na

dzieci z klas III. Natomiast
o godz. 13.30 Chrzest œw., pouczenie w pi¹tek o godz. 19.00.

mszach œw. o godz. 10.30 oraz
12.00 uroczystoœæ I Komunii œw.

ks. S. Jaœkowiec, prob

Wyj¹tkowe dni

Przed nami najpiêkniejszy
miesi¹c maj. Ten wiosenny czas
kojarzy siê nam z rozwijaj¹c¹ siê
przyrod¹, która urzeka nas zieleni¹ i barw¹ kwiatów. Z dnia na
dzieñ dostrzegamy, jak lasy
i pola nape³niaj¹ siê ¿yciem. Majowy œpiew” „Chwalcie ³¹ki
umajone, góry, doliny zielone”
odzwierciedla to, co dzieje siê
wokó³ nas.
Nie dziwi nas, ¿e ten miesi¹c
jest poœwiêcony Matce Bo¿ej. To
Najœwiêtsza Maryja Panna jest
piêkna jak wiosna. Rodzicielka
Syna Bo¿ego. Kobieta – matka
jest zawsze wiosn¹, bo rodzi
dzieci. One zawsze budz¹ na-

dziejê. Nadaj¹ sens ludzkiemu
¿yciu. Rodzice maj¹ dla kogo
¿yæ. W maju szczególnie czcimy
Maryjê przez udzia³ w nabo¿eñstwach Jej poœwieconych.
Dla ludzi starszych maj jest
wspomnieniem dziecinnych
majówek, w których niejednokrotnie brali udzia³ przy polnych kapliczkach. W uszach
brzmi¹ s³owa, które wyœpiewywa³y m³ode buzie:
„Pieœni¹ wesela witamy, O Maryjo, miesi¹c Twój. My Ci z serca czeœæ sk³adamy, Ty nam
otwórz ³aski zdrój. W tym miesi¹cu ziemia ca³a, ¯yciem, woni¹,
wdziêkiem lœni, Wszêdzie Twoja dŸwiêczy chwa³a, Gdy majowe p³yn¹ dni.”
Wiosenny czas jest wspomnieniem naszej I Komunii œw. Dotychczas staj¹ mi w oczach grupki dzieci na bia³o ubranych, które ró¿nymi drogami wraz z rodzicami pod¹¿aj¹ do koœcio³a. Przy-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

pomina nam siê pierwsze spotkanie z Jezusem przebaczaj¹cym w spowiedzi, a tak¿e z Jezusem karmi¹cym nas swym
Cia³em w Komunii œw. Tyle ju¿
lat up³ynê³o od tamtego poranka majowego, a wci¹¿ przy ró¿nych okazjach go wspominamy.
Przyrównujemy je do wspó³czesnych uroczystoœci komunijnych. Wtedy – by³y o wiele
skromniejsze. Bez hucznych
przyjêæ w restauracjach. Bez
bogatych prezentów. Bez du¿ej
iloœci goœci. Przypominamy sobie œniadanie pierwszokomunijne na plebanii czy w domu katolickim. Dotychczas czujemy
smak spo¿ywanego kakao oraz
maœlanej bu³eczki czy rogalika.
W tym czasie rodzice oparci
o œciany w sali czekali. Przypominam sobie, ¿e w latach 70tych, a mo¿e bardziej w 80-tych
pod tym wzglêdem nast¹pi³a kolosalna zmiana. Wtedy dla goœci, którzy przynosili dziecku
prezenty, by³o œniadanie w domach rodzinnych.
Na naszych oczach gwa³towanie rozwinê³y siê uroczystoœci
pierwszokomunijne. Przybra³y
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kszta³t merkantylny. Zacz¹³ dawaæ znaæ o sobie tzw. przemys³
oko³o pierwszokomunijny. Du¿o
siê p³aci, ale i goœci ta impreza
du¿o kosztuje. Pierwsza komunia
przeobrazi³a siê w imprezê. Niejednokrotnie dzieci po I komunii œw. przechwalaj¹ siê w szkole, co od wujka, cioci, babci dostali. Ile pieniêdzy nagromadzili. W tych prze¿yciach wielokrotnie ten najpiêkniejszy i najbogatszy Bo¿y dar, jakim jest Komunia œw. bardzo siê pomniejszy³a.
Jakby siê zagubi³a. Bardzo siê
zdewaluowa³a. Tak bardzo, ¿e
ju¿ tzw. Bia³ym Tygodniu coraz
mniej dzieci z rodzicami przybywa na swoj¹ mszê œw.
Mo¿e ten obraz, który namalowa³em nie pasuje do krajobrazu
wadowickiego. Niejeden z was
powie: „Tak u nas siê nie dzieje.” Jeœli tak s¹dzicie, to znaczy
¿e ratujecie œwiêtoœæ tego dnia.
Nabo¿eñstwom
majowym
i uroczystoœciom pierwszokomunijnym nie da siê nadaæ formy sprzed 50 lat. Tamte czas bezpowrotnie minê³y. Nasta³y nowe
czasy. Wspó³czesne ¿yciowe
uwarunkowania, tak gospodarcze, jak i kulturowe kreuj¹ nowy

sposób wyra¿enia Bo¿ej czci.
Z naszych domów zniknê³a bieda. Jednak ¿ywej wiary nie wolno nam zagubiæ. Jest wielk¹ m¹droœci¹ ewangeliczn¹ trzymaæ

siê Chrystusa w nowych warunkach. One nie mog¹ rozmyæ naszej pobo¿noœci, lecz winny ukazywaæ nowe formy jej realizowania.
ks. Infu³at

Wiosna w Tatrach

Tatr, które same chwal¹ Boga,
które same wzywaj¹ cz³owieka,
aby sta³ siê g³osicielem Jego
chwa³y.”
Naszym celem by³a Dolina
Chocho³owska, trochê obawialiœmy siê, jak tam dojedziemy.
Media podawa³y, ¿e w ubieg³ym
tygodniu by³ „najazd”, by³y t³umy. Okaza³o siê, ¿e mieliœmy
szczêœcie, dojechaliœmy do samego wejœcia na teren Tatrzañskiego Parku Narodowego. St¹d
w ma³ych grupkach, w ró¿nym
tempie, rozpoczêliœmy wêdrówkê Dolin¹ Chocho³owsk¹, aby po
9 km marszu dotrzeæ do Polany
Chocho³owskiej, jednej z naj-

Tradycja sta³o siê, ¿e grupa
pielgrzymów z Wadowic i okolicy wraz z ks. inf. Jakubem Gilem co roku jedzie, aby podziwiaæ tatrzañskie krokusy. Tak
by³o 14 kwietnia, cieszy³o, ¿e
jecha³y z nami dzieci z rodzicami, babciami, dziadkami.
Przys³owie mówi: „Kwiecieñ
plecieñ, wci¹¿ przeplata trochê
zimy, trochê lata.” My trafiliœmy
na lato, od rana do zakoñczenia
pielgrzymki towarzyszy³a nam
piêkna, s³oneczna pogoda.
Z okien autokaru i podczas wêdrówki mogliœmy podziwiaæ
piêkno naszych najwy¿szych
gór, Tatr, dŸwigaj¹cych siê stromo z otaczaj¹cych kotlin Podhala, Spisza, Orawy. S³oñce oœwietla³o oœnie¿one pasma gór, b³êkit nieba, byliœmy zauroczeni.
Przytoczê tu s³owa œw. Jana
Paw³a II: „Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno naszych

(ci¹g dalszy na str. 7)
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