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Zes³anie Ducha Œwiêtego

Sekwencja

(ci¹g dalszy ze str. 7)

nym wzruszeniem patrzy³em na tych m³o-
dych, najczêœciej dobrze zbudowanych
mê¿czyzn, którzy przyjmowali Bo¿e b³o-
gos³awieñstwo, które ma ich chroniæ od
wypadków drogowych. Tam w Starym
S¹czu, przy papieskim o³tarzu, uczestni-
cz¹c z motocyklistami, po raz kolejny
uœwiadomi³em sobie, jak¹ si³ê i moc apo-
stolsk¹ ma religijnoœæ mê¿czyzn. To ich
wiara jest niezwyk³¹ zachêt¹ do wiary lu-
dzi m³odych – dorastaj¹cego syna czy cór-
ki. Matka ma ogromny wp³yw na kszta³-
towanie dziecka. Ojciec bardziej siê liczy
przy wychowaniu religijnym m³odego.

Bardzo bym pragn¹³, aby na oblê¿enie
Jasnej Góry w sobotê 23 czerwca poje-
chali ze mn¹ m³odzi mê¿czyŸni. Program
tej pielgrzymki przewiduje: cztery wyk³a-
dy przeplatane mêskim uwielbieniem.
Wyk³ady poprowadz¹ panowie: Pulikow-
ski, Guzewicz, arcybiskup Grzegorz Ryœ,
Donald Turbitt. Eucharystia o godz.
18.00. O 19.00 zawierzenie. Zakoñczenie
o godz. 20.00 Apelem Jasnogórskim.
Wyjazd z Wadowic o godz. 11.00, a po-
wrót o godz. 23.00. Koszt 35 z³. Serdecz-
nie zapraszam mê¿czyzn do udzia³u.

Przyb¹dŸ, Duchu Œwiêty,
Zeœlij z nieba wziêty
Œwiat³a Twego strumieñ.
PrzyjdŸ, Ojcze ubogich,
PrzyjdŸ, Dawco ³ask drogich,
PrzyjdŸ, Œwiat³oœci sumieñ.

Obmyj, co nieœwiête,
Osch³ym wlej zachêtê,
Ulecz serca ranê.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
ProwadŸ zab³¹kane.

ks. Infu³at
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Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego 20 maja 2018

ks. S. Jaœkowiec, prob
(ci¹g dalszy na str. 8)

Oblê¿enie Jasnej Góry

S³awne jest oblê¿enie Jasnej
Góry przez wojska szwedzkie.
Cudowne by³o wtedy ocalenie
z potopu. Potêga szwedzka, któ-
ra niszczy³a polskie miasta zo-
sta³a pokonana przez niezwyk³¹
moc Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej. W zesz³ym roku kilku ka-
tolickich mê¿czyzn podsunê³o
myœl, aby w naszych czasach
urz¹dziæ oblê¿enie Jasnej Góry
przez mê¿ów i ojców. Nadspo-
dziewanie odzew by³ ogromny.
Na zapraszaj¹cy g³os odpowie-
dzia³o tysi¹ce Polaków. Przyby-
li do Matki Bo¿ej natchnieni
wiar¹. W tym roku – w Dzieñ
Ojca 23 czerwca równie¿ Jasna
Góra zaprasza mê¿czyzn.

S³aboœci¹ katolicyzmu pol-
skiego jest ma³y udzia³ w nabo-
¿eñstwa panów. Bior¹ w nich
udzia³ przewa¿nie panie. Naj-
czêœciej w starszym wieku. Pa-
nowie siê dyspensuj¹. Nie maj¹

czasu. Równie¿ na mszach œw.
niedzielnych 70% jest kobiet,
a 30% mê¿czyzn. S³aboœci¹ ka-
tolicyzmu polskiego jest zmargi-
nalizowana rola ojców i mê¿ów.
Najczêœciej t³umacz¹ siê, ¿e nie
maj¹ czasu. Praca zawodowa  ich
wykañcza. Chc¹ wypocz¹æ.

W sobotê 12 maja pielgrzymo-
wa³em do £¹cka i Starego S¹cza.
Bêd¹c w Starym S¹czu przy o³ta-
rzu, przy którym 16 czerwca
1999 roku sprawowa³ mszê œw.
Ojciec œw., podczas której kano-
nizowa³ œw. Kingê – tym razem
prze¿y³em szok. Zobaczy³em
mo¿e 400 motocyklistów, najczê-
œciej stoj¹cych obok swym mo-
tocykli. Dowiedzia³em siê, ¿e
przybyli oni na b³onia Starego
S¹cza, aby uczestniczyæ we mszy
œw. i otrzymaæ specjalne b³ogo-
s³awieñstwo na rozpoczêcie se-
zonu jeŸdzieckiego. Z ogrom-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

do Jêdrzejowa, w którym nawie-
dziliœmy najstarsze opactwo cy-
sterskie.

Poznaliœmy piêkne okolice na-
szego kraju. Szczêœliwi z baga-
¿em piêknych wra¿eñ wróciliœmy
do naszych domów. Anna Urbañczyk

1. Dziœ uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego, nazywana
w Polsce Zielonymi Œwi¹tkami.
Zachêcamy tak¿e, aby radosny
obchód dzisiejszej uroczystoœci
rozszerzyæ na jutro. Dnia 21
maja czcimy Maryjê jako Mat-
kê Koœcio³a.

2. Spotkania grup dla kandy-
datów do Bierzmowania:

Poniedzia³ek – godz. 18.30
klasy VI,

wtorek – godz. 17.00 klasy VII,
œroda – godz. 17.00 klasy II

gimnazjum.
Jednoczeœnie prosimy wszyst-

kich, którzy siê jeszcze nie zg³o-
sili, do ostatecznego przyjœcia.

3. W sobotê zapraszamy
wszystkich do modlitwy w Dniu
Matki. ¯yj¹cym mamom chcemy
wypraszaæ obfitoœæ Bo¿ych ³ask,
a zmar³ym radoœæ wieczn¹. Na
uroczystej mszy œw. o godz.
12.00 modlimy siê za przyczyn¹
œw. Jana Paw³a II, w 80. roczni-

cê Jego matury, za nasze matki,
tak ¿yj¹ce, jak i zmar³e. Nato-
miast o godz. 19.00 Wieczór
Uwielbienia Pana Jezusa w Naj-
œwiêtszym Sakramencie. Zachê-
camy do wspólnej modlitwy.

4. W przysz³¹ niedzielê obcho-
dzimy Uroczystoœæ Trójcy Prze-
najœwiêtszej. W naszej archidie-
cezji koñczy siê okres spowiedzi
i komunii œw. wielkanocnej.

5. Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
w tym roku przypada 31 maja.

6. W sobotê 23 czerwca na Ja-
snej Górze jest modlitewne spo-
tkanie mê¿czyzn, tzw. oblê¿enie.
Zapraszamy mê¿ów i ojców na to
pielgrzymowanie. Wyjazd ogodz.
11.00. Koszt 35 z³. Na Ukrainê:
do Lwowa, Poczajowa, Krze-
mieñca, ¯ytomierza, Równego
i £ucka pielgrzymujemy od 1 do
5 czerwca. Koszt 860 z³ plus 365
hrywien.

7. Kalendarz liturgiczny:
w czwartek – Œwiêto Jezusa Chry-
stusa, Najwy¿szego i Wiecznego
Kap³ana, w pi¹tek - Wspomnienie
œw. Justyna, mêczennika.

8. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odesz³a do wieczno-
œci œp. Helena Siwiec. Wieczny
odpoczynek racz jej daæ Panie!
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Poniedzia³ek 21 maja
 6.00 Œp. Ewa Ramenda
6.45 Œp. Jacek Gajewski

Œp. Maria Wêglarz - 19 r.œm.
7.30 Œp. Stanis³aw Bernaœ
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 Œp. Janina Czyrka
18.00 Œp. Barbara i W³adys³aw Gurdek

Œp. Stanis³awa i Marian Harnaœ - r.œm.
Wtorek 22 maja
6.00 Œp. Irena Mrowiec
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Aleksandra Kozak
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
18.00 Œp. Marian Nizio - 2 r.œm.

W 2 r. œlubu Andrzeja i Anny
Lurka z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e

Œroda 23 maja
6.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Józef Warcha³ - 1 r.œm.
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 Œp. Janina Pytraczyk - 5 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e i zdrowie dla Julii w 7 r.
urodzin
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Leonarda i
rodziny
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. Helena Smolec
Œp. Zbigniew Okoñski
Œp. Jan Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Zofia Paj¹k
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Stanis³aw Pu³ka
Œp. Tadeusz Jamka
Œp. Maria Kadela
Œp. Anna Baklarz

Œp. Kazimiera Buda
Œp. Franciszek Maryniarczyk
Œp. Maria Sarapata
Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Tadeusz Kurek - 4 r.œm.
Œp. Lucyna Mamcarczyk - 18 r.œm.
Œp. Amalia i Ludwik Brañka, Daniel Szyld
Œp. Iiri Zamal
Czwartek 24 maja
6.00 Œp. Emil Bigaj
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Cecylia Siuta
8.00 Œp. Maria Bando³a

Œp. Zofia ¯elazny
12.00 Œp. Edward Flaga
18.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ

Œp. Ryszard Szopiñski
Pi¹tek 25 maja
6.00 Œp. Emil Bigaj

Œp. Bogdan, Leopold, Joanna Nicieja
6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
8.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Marek Ziaja

i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Tadeusz Kamiñski - 19 r.œm.

Œp. Julia, Tomasz Widlarz z dzieæmi,
synowa Halina, Maria Wojas

Sobota  26 maja
6.00 Œp. Emil Bigaj
 6.45 Œp. Jacek Gajewski
7.30 Œp. Marian Cieœlik
8.00 Œp. Maria Tyra³a

Œp. Maria Mika - 9 r.œm.
12.00 Œp. Pawe³ Garlacz

W int. Mamy Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
i naszych Matek

18.00 Œp. Urszula, Stefania Tadeusz Wisiorek
Œp. Stanis³aw Bernaœ

Niedziela 27 maja
6.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Jacek Gajewski

Œp. Krystyna Matu³a
9.00 Œp. Emil Bigaj
9.00 Roków: Œp. Petronela - 6 r.œm., córka

Michalina Mrowiec
10.30 Œp. Joanna i Feliks P³aza

Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Œp. Jan Ciep³y - 7 r.œm.
13.30 Œp. Zofia i Edward Skiba
19.00 Œp. Stanis³aw i Apolonia Hupert, Jan

i Zofia £abêdŸ
(ci¹g dalszy na str. 4)

Niech zst¹pi Duch Twój

Pragnê dzisiaj uwielbiaæ Du-
cha Œwiêtego, i¿ przed 10 laty da³
natchnienie memu by³emu Me-
tropolicie, ks. Kard. Stanis³awo-
wi Dziwiszowi, aby poprosi³
Ojca Œwiêtego Benedykta XVI,
by uhonorowa³ mnie tytu³em in-
fu³ata. Dziêki tej nominacji oraz
pozwoleniu Biskupa Ordynariu-
sza udzielam Sakramentu Bierz-
mowania. Mogê siê poszczyciæ
tym, ¿e w roku 2016 by³em po-
proszony do 15 parafii, a w 2017
do 14. W obecnym roku udzie-
la³em ju¿ tego sakramentu w 10
parafiach.

Dziœ, w Zielone Œwi¹tki, uwiel-
biam Ducha Œw. i¿ uczyni³ mnie
szafarzem pozosta³ych czterech
sakramentów: Chrztu, Pokuty,
Eucharystii oraz Sakramentu
Chorych. Sakrament Kap³añstwa
zarezerwowany jest tylko dla

biskupa, natomiast Sa-
kramentu Ma³¿eñstwa
udzielaj¹ sobie, po
spe³nieniu okreœlo-
nych warunków, sami
narzeczeni.

B³ogos³awiê Pana, i¿
obdarzy³ mnie niewy-
mown¹ ³ask¹. Daje mi

mo¿liwoœci umacniania wiary,
nadziei i mi³oœci. Dziêkujê Bogu
w Trójcy Jedynemu, ¿e mogê sta-
waæ w ró¿nych parafiach, aby
s³u¿yæ sw¹ obecnoœci¹. Zawsze
jestem onieœmielony proœb¹ ro-
dziców o udzielenie Sakramen-
tu Bierzmowania ich dzieciom.
S³ucham ich wyznania, w któ-
rych zawarta jest troska o ¿ycie
religijne m³odych. Mówi¹:
„Ochrzciliœmy nasze pociechy.
Nauczyliœmy ich modlitwy. Do-
prowadziliœmy do Sakramentu
Pokuty i Eucharystii. Kszta³to-
waliœmy ich dzieciñstwo w du-
chu chrzeœcijañskim. Otwierali-
œmy ich oczy na wielkoœæ Boga
i piêkno cz³owieka. Uwra¿liwia-
liœmy ich na niesienie drugiemu
pomocy. Nasze dzieci dorastaj¹.
Potrzebna jest im specjalna po-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

moc Ducha Œw. Niech ich obda-
rzy siedmioma darami:

- M¹droœci¹ – by uznali, ¿e
Bóg jest mi³oœci¹.

- Rozumem – by przyjmowali
prawdy wiary.

- Rad¹ – by podejmowali w³a-
œciwe decyzje.

- Mêstwem – by odwa¿nie bro-
nili wartoœci.

- Umiejêtnoœci¹ – by dostrze-
gali Boga w œwiecie.

- BojaŸni¹ Bo¿¹ – by doskona-
lili relacje z Bogiem i ludŸmi.

- Pobo¿noœci¹ - by byli ufni.
Jak przed wiekami Aposto³o-

wie wyci¹gali ramiona nad tymi,
którzy mieli otrzymaæ Moc
z Wysoka, tak ja wraz z obecny-
mi kap³anami wznoszê swe d³o-
nie nad klêcz¹cymi kandydata-
mi i b³agam Najwy¿szego, by
obdarzy³ œwiat³em i mi³oœci¹
tych, którym za chwilê namasz-
czaj¹c czo³a olejem – powiem

„Znaczê ciê znakiem Ducha œw.”
Mam œwiadomoœæ, ¿e te moje s³o-
wa sprawiaj¹ w duszy m³odego
cz³owieka niezatarte znamiê ry-
cerza Chrystusa. Jego aposto³a.
Na zakoñczenie mszy œw., w któ-
rej m³odzi przyjêli Sakrament
Ducha Œw. najczêœciej staj¹
przede mn¹ ch³opak i dziew-
czyn¹ i trzymaj¹c w swych d³o-
niach wi¹zankê kwiatów z prze-
jêciem dziêkuj¹ mi za pos³ugê.
S³uchaj¹c tych s³ów, cicho szep-
czê do Ducha œw., aby On spra-
wi³, by ich ¿ycie by³o pe³ne ro-
zumu i serca.

Ciekawy szlak
W programie pielgrzymki,

któr¹ realizowaliœmy w dniach

od 1 do 3 maja znalaz³y siê mia-

sta i miejscowoœci po³o¿one na

Roztoczu i na Wy¿ynie Lubel-

skiej. Pierwszym miastem, w któ-

rym zwiedziliœmy wczesnobaro-

kowy zamek z XVII wieku by³

£añcut. Zespó³ zamkowo-parko-

wy obejmuje muzeum wnêtrz ze

zbiorami malarstwa, rzeŸby, rze-

mios³a artystycznego, bibliote-
kê, powozowniê, park krajobra-
zowy.

W Krasnobrodzie mia³o miej-
sce objawienie Matki Bo¿ej.
W tym miejscu jest Ÿród³o, z któ-
rego wierni pili i pij¹ wodê, aby
odzyskaæ zdrowie. W miejscu
kultu ludzie znaleŸli w b³ocie
czysty, ma³y obrazek o wymia-
rach 9x14 cm. Przedstawia³ on
Matkê Bo¿¹, która w ogrodzie
ró¿anym ze z³o¿onymi na pier-
siach rêkami adoruje le¿¹ce na
ziemi Dzieci¹tko Jezus. Obecny
koœció³ zosta³ ufundowany
przez Mariê Kazimierê So-
biesk¹, jako wotum wdziêczno-
œci za ³askê uzdrowienia. W ko-
œciele w o³tarzu znajduje siê
du¿a kopia ma³ego obrazka.

Drugiego maja pojechaliœmy
do Zamoœcia, którego za³o¿y-
cielem by³ kanclerz i hetman
koronny Jan Zamojski. W Za-
moœciu zwiedziliœmy Bastion,
Kolegiatê i Rynek, które ota-
czaj¹ malownicze kamienice.

Z Zamoœcia pojechaliœmy do
Radecznicy, w której nawiedzi-
liœmy sanktuarium œw. Antonie-

go Padewskiego. Stamt¹d udali-
œmy siê do Na³êczowa. Jest to
oœrodek wypoczynkowy. Jedyne
w Polsce uzdrowisko o profilu
kardiologicznym. W W¹wolnicy
uczciliœmy cudown¹ figurê Mat-
ki Bo¿ej Kêbelskiej.

Nastêpnie pojechaliœmy do Ka-
zimierza Dolnego, po³o¿onego
wœród wzgórz i w¹wozów. Sym-
bolem Kazimierza s¹ spichlerze
zbo¿owe. Obecnie w nich s¹ ho-
tele, restauracje, muzeum przy-
rodnicze. W Kazimierzu zwiedzi-
liœmy Rynek otoczony zabytko-
wymi kamienicami w stylu rene-
sansowym, wille i dworki w sty-
lu podhalañskim lub przeniesio-
ne z innych okolic. Na rynku
znajduje siê zabytkowa studnia.
Na wzgórzach po³o¿one s¹: ko-
œció³ ojców Franciszkanów oraz
fara – najstarszy koœció³ w mie-
œcie, w którym s¹ najstarsze
w Polsce organy. Wy¿ej nad far¹
znajduj¹ siê ruiny zamku i basz-
ta. Z góry Trzech Krzy¿y rozta-
cza siê piêkny widok na miasto
i Wis³ê. Po zwiedzeniu miasta od-
byliœmy godzinny rejs statkiem
po Wiœle. Po rejsie pojechaliœmy

(ci¹g dalszy na str. 7)


