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6 Niedziela Wielkanocna

Zaproszenie na majówki
W Wadowicach, przy ul. Mickiewicza, jest kapliczka wybudowana

w 1778 roku, na czeœæ konfederatów barskich. Znajduje siê w niej fi-
gura upadaj¹cego pod krzy¿em Chrystusa. Odnowiona zosta³a w 1826
roku. Po raz kolejny w 2000 roku. Nazwy ulic Barska i Kazimierza
Pu³askiego œwiadcz¹ o tej odleg³ej historii. W niej przez ca³y miesi¹c
maj gromadz¹ siê czciciele Matki Bo¿ej o godz. 19.00. Równie¿ miesz-
kañcy ulicy Podstawie w ka¿dy wieczór majowy wyœpiewuj¹ czeœæ
Maryi. Oby tak dalej i coraz ¿arliwiej. Ks. JG

(ci¹g dalszy ze str. 7)

zbo¿e to chleb. In¿ynier Marek, agrotech-
nik, zwróci³ siê z proœb¹ do ówczesnego
proboszcza, aby nak³ania³ swych parafian
do zak³adania sadów. Sz³o to doœæ opor-
nie. Ks. Proboszcz wpad³ na pomys³, aby
przy spowiedzi, jako pokutê zadawaæ
swym penitentom, aby zasadzili okre-
œlon¹ liczbê drzewek na swoich polach.
Po kilku latach realizowania takiej pokuty
nas³onecznione zbocza  £¹cka zape³ni³y
siê sadami. Mieszkañcy inwestuj¹cy
w wiedzê po³¹czon¹ z prac¹ przekonali siê,
jak bardzo op³aca siê posiadaæ du¿e sady.

W tym samym dniu pojedziemy do Sta-
rego S¹cza. Wierz¹cy mieszkañcy Wado-
wic czuj¹ wielki sentyment do Starego
S¹cza. 16 czerwca 1999 roku œw. Jan
Pawe³ II w Starym S¹czu kanonizowa³
œw. Kingê, a na zakoñczenie poprowadzi³
pielgrzymów po szczytach tamtejszego
pasma górskiego. Wieczorem tego dnia
w naszym mieœcie odby³ wspania³¹, sen-
tymentaln¹ podró¿ po ulicach Wadowic
i pobliskich Mu miejscowoœciach. Ta
wzruszaj¹ca wêdrówka Ojca Œwiêtego po
naszym mieœcie zakoñczy³a siê ukorono-
waniem obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy. Ks. Jakub Gil
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Chrystusa pisa³: „Zmiesza³y siê
chwila i wiecznoœæ. Kropla mo-
rze objê³a.” Kropl¹, któr¹ by³
Zbawiciel œwiata, obj¹³ mi³oœci¹
mi³osiern¹ ca³y œwiat i t¹ mi³o-
œci¹ go przemieni³, a my mamy
³¹czyæ siê z nim i wierzyæ, ¿e
nasze ma³o znacz¹ce gesty, na-
sza ufna modlitwa, nasze w ci-
choœci znoszone cierpienie, jeœli
s¹ z³¹czone z Chrystusem, mog¹
siê przyczyniæ do przemiany
tego œwiata i jego zbawienia.
Dalej ks. Abp. cytowa³ Œw. Fau-
stynê: „Gdy siê modli³am za Pol-
skê, Jezus powiedzia³ do mnie:
„Polskê szczególnie umi³owa-
³em, a je¿eli pos³uszna bêdzie
woli mojej, wywy¿szê j¹ w potê-
dze i œwiêtoœci. Z niej wyjdzie
iskra, która przygotuje œwiat na
ostateczne przyjœcie Moje”. Kie-
dy to siê stanie, nie wiemy. –
mówi³ Ks. Abp – ale trzeba na to

dzia³anie Bo¿ej Iskry byæ otwar-
tym. I ten b³ogos³awiony p³omieñ
mi³oœci mi³osiernej przekazywaæ
ca³emu œwiatu. W tym miejscu
przypominaj¹ siê nam s³owa za-
pisane w Dzienniczku przez œw.
s. Faustynê: „W pewnej chwili
ujrza³am stolicê Baranka Œwiête-
go i trzech œwiêtych: Stanis³awa
Kostkê, Andrzeja Bobolê, Kazi-
mierza Królewicza, którzy wsta-
wiali siê za Polskê. W jednej
chwili podano mi ksiêgê wielk¹,
abym czyta³a. Ksiêga by³a pisa-
na krwi¹. Nie mog³am nic prze-
czytaæ, tylko imiê Jezus. Jezus
powiedzia³ do mnie: Jeszcze nie
przysz³a Twoja godzina. Ty
œwiadczyæ bêdziesz o nieskoñ-
czonym mi³osierdziu moim.
W ksiêdze tej s¹ zapisane dusze,
które uwielbi³y mi³osierdzie
moje. Wielka radoœæ mnie ogar-
nê³a widz¹c tak wielk¹ dobroæ
Boga.”             Oprac. Tadeusz WoŸniak

Uzupe³nienie pielgrzymkowe
W sobotê 12 maja pojedziemy

do £¹cka. Miejscowoœæ ta znana
jest ze wspania³ych sadów. Hi-
storia przypomina, ¿e w tamtej-
szych okolicach s¹ zbocza bar-
dzo nas³onecznione. Znawcy (ci¹g dalszy na str. 8)

ogrodnictwa mobilizowali
mieszkañców, aby wykorzystali
po³o¿enie swoich pól i zamiast
siaæ zbo¿e – sadzili drzewka
owocowe. Rolnikom nie przypa-
d³y do gustu te myœli. Uwa¿ali, ¿e

1. Dziœ na mszach œw. o godz.
10.30 oraz 12.00 uroczystoœæ
I Komunii œw. dzieci z klas III.

2. W poniedzia³ek, wtorek
i œrodê przypadaj¹ dni modlitw
o urodzaje i za kraje g³oduj¹ce.

3. W przysz³¹ niedzielê obcho-
dzimy uroczystoœæ Wniebowst¹-
pienia Pañskiego oraz 101. rocz-
nicê objawieñ fatimskich. O godz.
10.30 rocznica I Komunii œw.

4. Maj to miesi¹c nabo¿eñstw
ku czci NMP. Zachêcamy do
udzia³u w nabo¿eñstwach majo-

wych w dni powszednie po mszy

œw. wieczornej, natomiast w nie-

dziele i œwiêta o godz. 18.30.

5. Wieczorne msze œw. w nie-

dziele i œwiêta o godz. 19.00.

6. We wtorek Uroczystoœæ

œw. Stanis³awa, biskupa i mêczen-

nika, g³ównego patrona Polski

i archidiecezji. Tradycyjna pro-

cesja œw. Stanis³awa BM z Wawe-

lu na Ska³kê w przysz³¹ niedzie-

lê o godz. 9.00.

7. Zapraszamy na pielgrzymkê

do £¹cka i Starego S¹cza w so-

botê 12 maja. Wyjazd godz. 8.00.

Koszt 30 z³. Natomiast na Ukra-

inê: do Lwowa, Poczajowa, Krze-

mieñca, ¯ytomierza, Równego

i £ucka pielgrzymujemy od 1 do

5 czerwca. Koszt 860 z³. plus 365

hrywien.

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Józef Mika, ur. 1930r., zam. ul. �ródlana

Œp. Anna Baklarz, ur. 1938r., zam. ul. Zygmunta Starego
Œp. Maria Kadela, ur. 1946r., zam. Os. M. Wadowity

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jeden dla drugiego

W czwartek 15 lutego uczest-
niczy³em w Choczni w pogrze-
bie 83-letniej œp. Zofii Guzdek,
matki Biskupa Polowego WP,
ks. Józefa Guzdka. Biskup polo-
wy, w odró¿nieniu od biskupa
diecezjalnego nie ma diecezji
okreœlonej granicami. Ca³a Pol-
ska, w której stacjonuj¹ jednost-
ki wojskowe, jest polem oddzia-
³ywania duszpasterskiego. Nie
ma seminarium duchownego,
które kszta³ci³oby przysz³ych
kapelanów. S¹ oni ukszta³towa-
ni przez seminaria diecezjalne
lub zakonne. Kiedy dany ksi¹dz
ma przeœwiadczenie, ¿e jego
misj¹ jest praca duszpasterska
wœród wojska – prosi swego bi-
skupa, by pozwoli³ mu przejœæ
pod w³adzê biskupa polowego.
Biskup polowy chêtnych kandy-
datów mo¿e przyj¹æ, lub te¿ ma
prawo z nich zrezygnowaæ. Bi-
skup polowy Józef Guzdek, jak
zaznaczy³ to w mowie pogrzebo-
wej swojej matki, siedzi na wa-
lizkach. Jego g³ówn¹ misj¹ s¹
spotkania z wojskiem stacjonu-
j¹cym w kraju i za granic¹.
Ks. bp Józef Guzdek ma stopieñ

genera³a brygady. Nada³ mu go
pan prezydent Bronis³aw Komo-
rowski. Biskup – Genera³ jest na
us³ugach Wojska Polskiego. Sta-
ra siê wraz z kapelanami czuwaæ
nad wyposa¿eniem moralnym
¿o³nierzy i kadry oficerskiej. Ten
rodzaj duszpasterstwa ma miej-
sce w krajach, które zawar³y kon-
kordat ze Stolic¹ Apostolsk¹. Za
czasów PRL, gdy takiej umowy
nie by³o, nie pos³ugiwali równie¿
kapelani podlegli biskupowi po-
lowemu.

Bior¹c udzia³ w pogrzebie mat-
ki Genera³a, duma³em o niezba-
danych wyrokach Opatrznoœci
Bo¿ej. Któ¿by myœla³ w Chocz-
ni przed 62 laty, gdy matka ro-
dzi³a w szpitalu wadowickim
ma³ego Józia, ¿e w przysz³oœci
bêdzie to Biskup Polowy, bêdzie
nosi³ szlify generalskie. Czy¿ ta
m³oda, prawie 20-letnia matka,
rodz¹c swoje dziecko, mog³a
przypuszczaæ, ¿e po latach, gdy
Bóg odwo³a j¹ do wiecznoœci,
bêdzie bra³o udzia³ w jej pogrze-
bie 2 kardyna³ów, 9 biskupów,
6 genera³ów i prawie 150 kap³a-

Poniedzia³ek 7 maja
 6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Jadwiga Bukowska-Bogacz
7.30 Œp. Maria Kasperek
8.00 Œp. Mieczys³aw Gerono
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Justyny

i jej rodziny dziêkczynna za 95 lat
18.00 Œp. Edward Maga

Œp. Jan Senkiw - 3 r.œm.

Wtorek 8 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Stanis³aw Rzepa
7.30 Œp. Edward Flaga
8.00 Œp. Maria Madyda
12.00 Œp. Mieczys³aw Sajdak
18.00 Œp. Stanis³awa

Œroda 9 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Wanda Majtyka
7.30 Œp. Tadeusz Grobelny
8.00 Œp. Józefa Kaliñska
12.00 Œp. Józef Rajda - 5 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej, œw.
Jana Paw³a II dla Barbary
Za zmar³ych:
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Maria Maciêga
Œp. Jolanta Miarka
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Janina Kilian
Œp. Edward Oleksy, Jan Dudziak
Œp. W³adys³awa Gierek
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Zbigniew Okoñski
Œp. Kazimiera Wójcik
Œp. Grzegorz Wajdzik
Œp. Jan Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Stanis³aw Pu³ka

Czwartek 10 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Aleksy Zaj¹c
7.30 Œp. Barbara Boda
8.00 Œp. Helena Krzystoñ w r. urodzin
12.00 Œp. Stanis³awa Pomiet³o
18.00 O zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej, dary

Ducha œw. dla Edyty
Œp. Anna, W³adys³aw i Stanis³aw oraz za
rodzinê WoŸniaków

Pi¹tek 11 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Leopold Dudziak
7.30 Œp. Joanna Mrowiec
8.00 Œp. Apolonia Maga - 40 r.œm.
12.00 Œp. Marek Wiecheæ
18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz

W int. Antosia w 3 r. urodzin o b³. Bo¿e
dla niego, dla brata Kubusia i rodziców
oraz w int. El¿biety w 60 r. urodzin
o zdrowie i b³. Bo¿e

Sobota  12 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
7.30 Œp. Joanna, Franciszek Dêbak, Franciszek

Guzdek i ich rodziców
8.00 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
12.00 Œp. Irena Mrowiec
18.00 Œp. Helena Garbieñ - 21 r.œm., m¹¿

Julian i syn Ryszard
Œp. Stanis³aw Czaicki, Jan Migda³ek oraz
rodzice Stefan i Maria Zawi³a, Jan
i Franciszek Migda³ek

Niedziela 13 maja
6.00 Œp. Emil Bigaj
7.30 W int. Ró¿ Rózañcowych i ks. Opiekuna

Œp. Jacek Gajewski
9.00 Œp. Krystyna i Edward Gurdek
9.00 Roków:
10.30 Rocznica I Komunii œw.
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Roczki
19.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska

I n t e n c j e  m s z a l n e :
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)
„Polskê szczególnie umi³owa³em”nów, w wiêkszoœci kapelanów

wojskowych. Niezbadane s¹
wyroki Opatrznoœci Bo¿ej.

Niezwyk³a jest godnoœæ ka¿-
dej matki. Kim to dzieciê bê-
dzie?  Dum¹ rodziny, czy jej
zaka³¹? Wsparciem spo³eczeñ-
stwa, czy te¿ paso¿ytem ¿eruj¹-
cym na dobru narodowym. G³ê-
bokie s³owa kaznodziei pogrze-
bowego, ks. Zdzis³awa Balona
ukaza³y podstawow¹ prawdê
o wspó³zale¿noœci dwóch do-
mów. Tego pierwszego, w którym
siê dany cz³owiek rodzi, wycho-
wuje i tego drugiego, który po la-
tach sam stara siê budowaæ. Zdol-

noœæ budowania w³asnego domu
– rodziny, wynosi z rodziny,
w której zosta³ wychowany. Jeœli
siê Jaœ nie nauczy³, to Jan nie bê-
dzie wiedzia³. Czego u ma³ego
Jasia nie ukszta³towa³o œrodowi-
sko rodzinne, tego nie zainwestuje
w swoje ma³¿eñstwo. „Z pustego
i Salomon nie naleje.”

Wraca³em z uroczystego po-
grzebu w przeœwiadczeniu, ¿e
najwa¿niejszym uposa¿eniem,
jakie ka¿dy winien wynieœæ ze
swego gniazda to umiejêtnoœæ
w³aœciwego wyboru. Nie jest
wa¿ne, kim dany cz³owiek bê-
dzie, ale istotnym jest, jakim
on bêdzie.

W homilii wyg³oszonej
w Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
ks. Abp Marek Jêdraszewski na-
wi¹za³ do 100-lecia odzyskania
niepodleg³oœci i odczytywania
roli Maryi, naszej Matki w tym
historycznym wydarzeniu. Po-
stawi³ pytanie: Jakie jest moje
odniesienie do tego najwspa-
nialszego daru jakie Koœció³ da³,
do Matki Boga. Czy jest moj¹
Matk¹, czy jestem Jej dziec-
kiem… czy potrafiê byæ Jej
wdziêczny.

W 1936 roku, w 16 lat po „Cu-
dzie nad Wis³¹”, notuje
œw. s. Faustyna w swym Dzien-
niczku: „Wieczorem zobaczy-
³am Matkê Bo¿¹, z obna¿on¹
piersi¹, z zatkniêtym mieczem,
rzewnymi ³zami p³acz¹c¹ i za-
s³aniaj¹ca nas przed straszn¹
kar¹ Bo¿¹. Bóg nie mo¿e nas
ukaraæ, bo os³ania³a nas Matka.
Lêk straszny przeszed³ przez
moj¹ duszê i modlê siê nieustan-
nie za Polskê, która jest tak ma³o
wdziêczna Matce Bo¿ej. Gdyby
nie Matka Bo¿a, za ma³o by siê
przyda³y nasze zabiegi.” I dalej
œw. s. Faustyna pisze: „Pomno-

¿y³am swoje wysi³ki modlitw
i ofiar za Ojczyznê, ale widzê, ¿e
jestem tylko kropl¹ wobec fali
z³a. Jak¿e kropla mo¿e powstrzy-
maæ falê? O tak, sama z siebie jest
niczym, ale z Tob¹ Jezu œmia³o
stawiê czo³o ca³ej fali z³a i nawet
piek³u ca³emu, Twoja wszechmoc
wszystko mo¿e”.

Na kanwie s³ów Orêdowniczki
Bo¿ego Mi³osierdzia Ks. Arcybi-
skup okreœli³ nasze zadanie na
dziœ: „Uwierzyæ w moc swojej
modlitwy, swojej ofiary i swoje-
go cierpienia zanoszonego za
zbawienie œwiata, za Koœció³, ale
tak¿e za nasz¹ Ojczyznê. Uwie-
rzyæ, ¿e kropla mo¿e zmieniæ ca³e
morze. Do tego nawi¹zywa³ m³o-
dy kap³an Karol Wojty³a w „Pie-
œni o ukrytym Bogu”, kiedy roz-
wa¿aj¹c tajemnicê wcielenia

Badania Uniwersytetu im. œw.
Marii w Londynie dotycz¹ce re-
ligijnoœci m³odych mieszkañców
Europy nie przynios³y wielkiego
zaskoczenia. Najwiêcej wierz¹-
cych m³odych ludzi jest w Pol-
sce, a najmniej w Czechach. Ba-
dania przeprowadzono we
wszystkich krajach Europy
wœród osób od 16 do 29 lat.
W Polsce religijnoœæ zadeklaro-
wa³o 83 proc. pytanych, a na Li-
twie -74 proc. Gorzej jest z prak-

Wierz¹cy Polacy
tyk¹ wiary, ale i tu przoduj¹ Pola-
cy. Wœród nich 39 proc. uczest-

niczy we Mszy œw. co najmniej raz

w tygodniu i najczêœciej siê mo-

dli - robi to po³owa pytanych.

W czo³ówce krajów, w których

m³odzi ludzie odcinaj¹ siê od wia-

ry, s¹ Czechy, gdzie a¿ 91 proc.

m³odzie¿y deklaruje niereligij-

noœæ. Ogromna wiêkszoœæ pyta-

nych nigdy nie by³a w koœciele

i nie zmówi³a pacierza.       KAI


