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cowa³a 29 lat. Wspomina dawniejsze
warunki, które by³y bardzo ciê¿kie. Rany,
odle¿yny. Nie by³o tak obecnie dostêpnych œrodków: pampersów, materacy, plastrów p.bólowych, specjalnych ló¿ek.
Id¹c do pracy zawsze po drodze siê modli³a. Mia³a bardzo dobry kontakt z chorymi. Pomaga³a im we wszystkich sprawach. Chory musi byæ czysty i nakarmiony. Modlitw¹ ogarniamy wszystkich chorych i cierpi¹cych.
Od kilku miesiêcy w naszym pielgrzymowaniu pojawia siê has³o: “Panama”.
O co chodzi? Chcemy uczciæ 40-lecie
Pontyfikatu Jana Paw³a II. Modlitw¹
i ofiar¹ materialn¹. Chcemy ufundowaæ
wyjazd m³odego cz³owieka z ziemi wadowickiej na Œwiatowe Dni M³odzie¿y
w styczniu 2019 roku w Panamie. Na ten
cel uzbieraliœmy ju¿, albo mo¿e dopiero
(w autokarze) 2.130,87 z³. Potrzeba
ok. 8 tys. Dalej zbieramy. Kto mo¿e i chce
pomóc, mo¿e wp³aciæ nawet niewielk¹
kwotê. Mamy nadzieje, ¿e uda siê nam
uzbieraæ.
W przysz³oœci pragniemy, aby trasa
pielgrzymia przebiega³a przez Os. Kopernika i Skarpê, aby chêtni mieli bli¿ej do
swoich domów. Do zobaczenia!
Rozalia Borkowska
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O szczêœcie niepojête!
W niedzielê 6 maja na mszy œw. o godz. 10.30 i 12.00 przyjê³o I Komuniê œw.
115 dzieci. Obserwuj¹c z podziwem wielki wk³ad Siostry Samueli oraz ks. Piotra
w jak najlepsze przygotowanie dzieci z klas III do pe³nego uczestnictwa we mszy
œw., a jednoczeœnie raduj¹c siê z du¿ego zaanga¿owania rodziców by przyjêcie po
raz pierwszy Jezusa by³o bardzo uroczyste – nachodz¹ mnie myœli, co trzeba dalej
robiæ, by ten uroczysty dzieñ by³ pocz¹tkiem coniedzielnych radosnych spotkañ
z Jezusem na mszy œw. Wiem, jak ogromny wp³yw na taki rodzinny obyczaj maj¹
matki i ojcowie.
Ks. Infu³at
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Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
1. Dziœ rocznica I Komunii œw.
w naszej parafii na Mszy œw.
o godz. 10.30.
2. W pi¹tek 18 maja 98. rocznica urodzin Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II. W tym dniu spotkanie
Akcji Katolickiej o godz. 16.30.
3.Zachêcamy do udzia³u w nabo¿eñstwach majowych. W naszej bazylice odprawiamy je codziennie o godz. 18.30.

4. W przysz³¹ niedzielê obchodzimy Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. O godz. 13.30
Chrzest œw., pouczenie w pi¹tek
o godz. 19.00.
5. Œwiêci tego tygodnia: jutro
œwiêto œw. Macieja, Aposto³a,
w œrodê œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera i mêczennika.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Pogrzeb œp. Kazimiera Buda, ur. 1929r., zam. ul. M³yñska,
Z naszej
wspólnoty
odeszli do
wiecznoœci:

œp.
œp.
œp.
œp.

Franciszek Maryniarczyk, ur. 1928r., zam. ul. Sadowa,
Andrzej Grzesica, ur. 1965r., zam. Os. XX-lecia,
Stanis³aw Filek, ur. 1950r., zam. ul. Monte Cassino,
Stanis³awa Piwowarczyk, ur. 1927r., zam. ul. Legionów

Czy mogê zapomnieæ?
W najbli¿szy pi¹tek 18 maja
prze¿ywamy 98. rocznicê urodzin Najwiêkszego Rodaka –
œw. Jana Paw³a II.
To, ¿e Karol Wojty³a urodzi³
siê w Wadowicach dla niektórych jest czystym przypadkiem.
Podczas I wojny œwiatowej rodzina Wojty³ów przebywa³a na
Morowach. Tam ojciec pe³ni³
s³u¿bê wojskow¹. To by³y obszary austro-wêgierskie. Kiedy
nast¹pi³ kres œwiatowych znisz-
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czeñ ludzi i dobytku – oficer Wojty³a zosta³ przydzielony do pu³ku stacjonuj¹cego w Wadowicach. By³o to zaledwie rok przed
przyjœciem na œwiat przysz³ego
syna Karola.
W zamyœle Bo¿ym nic nie jest
przypadkowe. Opatrznoœæ Bo¿a
kieruje ka¿dym szczegó³em
¿ycia ludzkiego. Bóg pragn¹³, by
Wadowice sta³y siê ojcowizn¹
Karola Wojty³y.

przywraca³y chorym radoœæ ¿ycia
i dodawa³y si³ do niesienia codziennego krzy¿a, zaœ przez
s³u¿bê dla dobra chorego, przez
powo³anie do bycia z nim, pomagamy nieœæ krzy¿ Chrystusowi.
Odmawiaj¹c “ró¿aniec pielgrzyma” swoje œwiadectwa sk³adaj¹ pielgrzymi na temat kontaktów z chorymi w swojej pracy.
Pani Maria - pielêgniarka, która
pracê rozpoczê³a w 1975. Otar³a
siê o cierpienie chorego, cierpienie rodziny, ale te¿ i o radoœæ wyzdrowienia. Cieszy siê, ¿e mog³a
byæ z chorymi. Jej praca to nie
tylko zastrzyki, ale chwile spêdzone przy ³ó¿ku chorego, daj¹ce jej olbrzymi¹ satysfakcjê.
Przez te lata by³y te¿ chwile odchodzenia. Stara³a siê, by w porê
zapewniæ wizytê kap³ana. Jej praca - to praca dla chorych i przy
chorych. Myœli, ¿e im pomog³a.
Drugie œwiadectwo tez Pani
Marii - pielêgniarki œrodowiskowej, siostry PCK, opiekunki. Pra-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

mi dzieæmi, w tym dzieæmi
¿ydowskimi, szukaj¹c dla nich
bezpiecznych miejsc pobytu. To
czas szukania oparcia w Bogu
i czas odkrywania si³y modlitwy.
Uda³o siê jej, by praktyki pielêgniarskie w za³o¿onej przez ni¹
szkole higienistek odbywa³y siê
w domach chorych. Dziêki ¿yczliwoœci i pomocy przysz³ego papie¿a Karola Wojty³y, uda³o siê
jej zrealizowaæ pomys³ pielêgniarstwa parafialnego. Karol
Wojty³a dostrzega³ potrzebê
chorych, aby gromadziæ ich
w koœcio³ach, np. na dniach chorych, by w domach ob³o¿nie chorych odprawiano msze œw. Swoim ¿yciem dawa³a czytelne œwiadectwa wiary, jej postawa budzi³a ogólny szacunek. Przy wsparciu moralnym i materialnym
w³adz Koœcio³a uda³o siê stworzyæ w archidiecezji fachow¹
pomoc pielêgniarsk¹. Skupi³a
wokó³ wiele osób wspó³pracuj¹cych, pielêgniarek, sióstr zakonnych, kleryków, ksiê¿y, lekarzy.
Z ich pomoc¹ organizowa³a dla
chorych rekolekcje wyjazdowe.
Rozwinê³a wolontariat. Wielokrotnie chorzy mogli ujrzeæ
piêkno otaczaj¹cego œwiata
i piêkno ludzi. Te rekolekcje

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 14 maja
6.00 Œp. Marian Cieœlik
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Pawe³ Garlacz
8.00 Œp. Maria Krupa
12.00 Œp. Emil Bigaj
18.00 Za dar potomstwa MB za wst. œw. Jana
Paw³a II od Marty i Marcina
Œp. Micha³ Leœniak - 15 r.œm.
Wtorek 15 maja
6.00 Œp. Romana Brandys
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Emil Bigaj
8.00
Œp. Edward Flaga, Zofia i Stefan Flaga
12.00 Œp. Zofia i Jan Talaga
W int. ks. Jarka Nowaka
18.00 Œp. Zofia Gaczo³, Zofia i Maria Olech
Œp. Zofia Kolber
Œroda 16 maja
6.00 Œp. Emil Bigaj
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Krzysztof Pietras
8.00 Œp. Anna Wiêckiewicz
12.00 Œp. Wies³awa Krêcioch
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Maria Maciêga
Œp. Jolanta Miarka
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Wladys³awa Gierek
Œp. Janina Kilian
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Wac³aw Lechn
Œp. Roman Piesko
Œp. Zbigniew Okoñski
Œp. Janina i Leonard Witek
Œp. Jan Migda³ek
Œp. Zofia Drewniak, synowa Zofia
i zmar³ych z rodziny Drewniaków
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Zofia Paj¹k
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Maria Gliwa i Sylwester Gliwa
Œp. Stanis³aw Pu³ka
Œp. Tadeusz Jamka

Intencje
mszalne:
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Œp. Maria Kadela
Œp. Anna Baklarz
Œp. Kazimiera Buda
Czwartek 17 maja
6.00 Œp. Jadwiga Bukowska-Bogacz
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Bronis³aw Nieæ - 30 r.œm.
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
18.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Karelus
Œp. Apoloniusz i Maria Szulczyñscy
Pi¹tek 18 maja
6.00 Œp. Wanda Majtyka
Œp. Jan, Micha³ i Rozalia Nicieja
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Micha³ i Zofia ¯muda
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 Œp. Tadeusz Grobelny
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o ³aski i b³. Bo¿e,
opiekê Matki Bo¿ej w 70 r. urodzin
Stanis³awa Kupczyka
Œp. Sabina Kasperkiewicz
Œp. Bronis³awa i W³adys³aw WoŸniak i rodzice
Sobota 19 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Stanis³awa Senkowska
7.30 Œp. Rozalia G³uszczak - 10 r.œm.
8.00 Œp. Emil Bigaj
Œp. Maria Mika - 9 r.œm.
12.00 Œp. Irena T³omak i Michalina Warcho³
18.00 Œp. Zofia i Zygmunt Panek
Œp. Julia i Stanis³aw Zaorscy i Helena
Niedziela 20 maja
6.00 Œp. Pawe³ Warcha³ - 4 r.œm.
7.30 Œp. Jacek Gajewski
Œp. Emil Bigaj
9.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz - 8 r.œm.
Œp. Andrzej Leñ - 6 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Józef Mrowiec i c. Monika
10. 30 Œp. Jan Tla³ka - 6 r.œm. i rodzice z obu stron
12. 00 Œp. Zofia i Jakub Paj¹k, synowie
Zygmunt i Tadeusz
13. 30 Chrzty
19.00 Œp. Jerzy Moska³a

Mija 98 lat od urodzenia przysz³ego Œwiêtego, który zmar³
w 2005 roku. ¯y³ 85 lat. Z tego
18 lat mieszka³ w naszym mieœcie. Przez nastêpne lata czêsto
tu powraca³. Charakterystyczny
jest bardzo wa¿ny szczegó³, ¿e
choæ Ojciec Œwiêty w Wadowicach nie pozostawi³ ¿adnej rodziny, to jednak w jego œwiadomoœci utrwali³o siê, ¿e ca³e to
miasto to jego wielka rodzina.

Nie wiem, czy historia Koœcio³a
zanotowa³a, aby papie¿ nawiedzi³
miasto swego urodzenia a¿ trzy
razy. Œw. Jan Pawe³ II zawsze wraca³ do Wadowic z ogromnym uczuciem. Powtarza³ „Moje miasto!”
Czy my mieszkañcy miasteczka
po³o¿onego nad Skaw¹ rozwijamy
taki zwi¹zek osobowy z naszym
Œwiêtym Rodakiem, aby powtarzaæ „To mój Papie¿. Czêsto uciekamy siê do Jego orêdownictwa.
Modlimy siê poprzez Jego przyks. Infu³at
czynê.

Wyjazd na beatyfikacjê S³u¿ebnicy Bo¿ej
Hanny Chrzanowskiej

Bóg powo³uje, by s³u¿yæ z mi³oœci¹ drugim,
s³u¿yæ tym, których cz³owiek uwa¿a za ostatnich.
28 kwietnia z grup¹ pielgrzymów pod przewodnictwem
ks. inf. Jakuba Gila by³o mi dane
uczestniczyæ w uroczystoœci beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej
w sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie. W grupie tej
wiêkszoœæ uczestników stanowi³y pielêgniarki i pracownicy
s³u¿by zdrowia.
Uroczystoœæ ta by³a dla mnie
wielkim prze¿yciem duchowym.
Dla pe³nego uczestnictwa w liturgii otrzymaliœmy piêknie
przygotowane broszurki z prze-

Ks. J.Twardowski

biegiem ca³ej uroczystoœci beatyfikacji. Przed rozpoczêciem
pos³uchaliœmy wywiadów i nagrañ archiwalnych przybli¿aj¹cych nam postaæ B³ogos³awionej.
Uroczystoœci przewodniczy³
legat papieski kard. Angelo
Amato. Wszystko przebiega³o
w dostojnej atmosferze, nastrojowi sprzyja³a piêkna, wiosenna
aura. Dla mnie szczególnie wzruszaj¹ce by³o powolne ods³anianie obrazu z B³ogos³awion¹,
przyjête gromkimi oklaskami
(ci¹g dalszy na str. 4)
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przed licznie zgromadzonymi
uczestnikami liturgii, wœród których wyró¿nia³y siê pielêgniarki przystrojone w tradycyjne
czepki. Wszyscy zaœpiewali inwokacjê do B³ogos³awionej:
„B³ogos³awiona Hanno Chrzanowska odkrywaj¹ca Boga
w cz³owieku, módl siê za nami.”
G³êbokie i wzruszaj¹ce by³y
równie¿ s³owa hymnu do B³ogos³awionej.
W moim sercu budzi³o siê wiele refleksji nad powo³aniem do
s³u¿by cz³owiekowi choremu,
opuszczonemu, które B³ogos³awiona realizowa³a najpierw
z naturalnej dobroci, mi³oœci do
cz³owieka. Kszta³ci³a siê i pog³êbia³a swoje umiejêtnoœci zawodowe, przekazywa³a potem tê
wiedzê szkol¹c nastêpne pielêgniarki, przygotowuj¹c je do
s³u¿by choremu w domach i parafiach. Sama coraz bardziej dostrzega³a potrzebê ¿ywej wiary
i jej wartoœæ w ¿yciu ludzi dotkniêtych cierpieniem. Jej droga ¿yciowa splot³a siê z pos³ug¹
– najpierw Biskupa, a potem
Kardyna³a Karola Wojty³y, który wspiera³ zaanga¿owanie Hanny Chrzanowskiej równie¿ odwiedzaj¹c chorych, organizuj¹c

rekolekcje, turnusy… Œmieræ
B³ogos³awionej, podobnie jak
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II mia³a miejsce w wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego. Ca³e Jej ¿ycie
przepe³nione by³o wielk¹ wyobraŸni¹ mi³osierdzia, s³u¿¹c
chorym i ucz¹c tej s³u¿by jak
najbardziej profesjonalnie nastêpne pokolenia pielêgniarek.
Bóg J¹ powo³a³, aby s³u¿yæ innym, a teraz bêdzie wstawiaæ siê
za nami w trudnej czasem s³u¿bie potrzebuj¹cemu i dostrzeganiu w twarzach cierpi¹cego –
twarzy Chrystusa.
Niech bêdzie Bóg uwielbiony
za dar tej beatyfikacji i piêkny
wzór do naœladowania. Na koniec jeszcze raz zacytujê inny
wiersz ks. J. Twardowskiego:
Jaka to radoœæ pomagaæ dŸwigaæ
biec do chorego z wywieszonym jêzykiem
w³asne swe serce nieœæ jak gor¹czkê
rozdawaæ i wci¹¿ siê czuæ bezradnym
byæ niczym by Pan Bóg móg³ dzia³aæ
wszystko jest wtedy kiedy nic dla siebie
W³adys³awa Misiarz
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Towarzyszy nam B³ogos³awiona

16 kwietnia - dzieñ kolejnego
naszego Apelu jasnogórskiego,
dzieñ dziêkczynienia za dar
œw. Jana Paw³a II, ale to te¿ dzieñ
urodzin Josepha Ratzingera,
papie¿a Benedykta XVI, najwiêkszego wspó³czesnego teologa. Koñczy 91 lat. Od 28 lutego 2013 roku jest emerytowanym papie¿em, który dobrowolnie, odwa¿nie zrzek³ siê swego
urzêdu. Niech Maryja ma Go
w swojej opiece.
W dzisiejszej pielgrzymce bierze udzia³ 3 kap³anów. Ks. inf.
Jakub Gil, ks. kan. Marian Bylica oraz ks. kan. Marek Kasperkiewicz. Odmawiaj¹c ró¿aniec
nasi kap³ani przybli¿aj¹ nam
postaæ Hanny Chrzanowskiej,
której beatyfikacja odbêdzie siê
28 kwietnia w £agiewnikach.
Maryja s³yszy od Anio³a o niezwyk³ym powo³aniu. ¯y³a
skromnie, w ukryciu. Lecz wy-

bra³ J¹ Bóg i poczê³a z Ducha
Œwiêtego. Hanna Chrzanowska
urodzi³a siê i ¿y³a w dostatnich
warunkach. Mia³a mo¿liwoœæ
kszta³cenia siê. Wybra³a pielêgniarstwo, traktuj¹c to jako s³u¿bê choremu. Uwa¿a³a, ¿e pielêgniarka ma jak najlepiej s³u¿yæ
choremu, by jego choroba by³a
jak najmniej uci¹¿liwa. W Polsce
by³a wyk³adowc¹ pielêgniarstwa. Bóg powo³a³ J¹ by pomaga³a nie tylko w szpitalach, ale
odkrywa³a ludzi chorych w domach maj¹cych marn¹ opiekê.
Staje siê mocarzem s³u¿¹cym
chorym, z wielkim oddaniem
i mi³oœci¹ im siê poœwiêcaj¹c.
Odda³a im swe si³y, czas i serce.
kocha³a góry, muzykê, poezjê.
Nade wszystko kocha³a Boga.
II wojna œwiatowa to czas
ogromnych i bolesnych prze¿yæ
dla niej. Aresztowanie ojca podczas Sonderaktion Krakau, jego
œmieræ, póŸniej œmieræ brata
w Katyniu. Zg³asza siê na ochotnika do pracy w Polskim Komitecie Opiekuñczym poœwiêcaj¹c
siê opiece nad uchodŸcami, wiêŸniami i przesiedlanymi. Z wielk¹
trosk¹ zajmowa³a siê osierocony-5-
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