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Urodziny

(ci¹g dalszy ze str. 7)

ks. Infu³at

UROCZYSTOŒÆ NAJŒW. TRÓJCY

W pi¹tek 18 maja œwiêtowaliœmy
98. urodziny œw. Jana Paw³a II.
Z tej racji na 18. spotkanie przy-
by³o do nas 1200 dzieci i m³odzie-
¿y ze szkó³, którym patronuje
œw. Jan Pawe³ II. Mszy œw., odpra-
wianej tym razem wewn¹trz bazy-

liki, przewodniczy³ J.E. ks. bp Ro-
man Pindel – Ordynariusz diece-
zji bielsko-¿ywieckiej. W tym dniu
na rynku o godz. 14.00 odby³ siê
wspania³y koncert siedmiu or-
kiestr stra¿ackich pod batut¹

Boga w ¿yciu Jezusa Chrystusa. Tym bar-

dziej bez ¿ywej wiary w naszych czasach

nie mo¿emy uznaæ, ¿e pod zas³on¹ kon-

sekrowanego Chleba jest ¿ywy Jezus

Chrystus.

Œwiêto Bo¿ego Cia³a domaga siê wiary.

Czym katolik ma ¿ywsz¹ wiarê – tym

³atwiej mu wyznawaæ, ¿e w tej hostii jest

Bóg ¿ywy, choæ zakryty, to jednak praw-

dziwy. O tak¹ wiarê ka¿dy z nas musi pro-

siæ Boga, gdy¿ najbardziej potrzebnym

darem ka¿dego chrzeœcijanina jest ³aska

wiary. Wci¹¿ trzeba o ni¹ usilnie prosiæ

Jezusa: „Panie, przymnó¿ nam wiary!”

Nauczyliœmy siê czêsto powtarzaæ, ¿e

w ¿yciu najwa¿niejsze jest zdrowie.

Prawd¹ jest, ¿e zdrowie bardzo u³atwia

¿ycie. Jednak najwa¿niejsz¹ w ¿yciu jest

wiara. Bez niej niepodobna siê zbawiæ.

Zbawienie jest najwa¿niejszym zadaniem

i celem ludzkiego ¿ycia.

(ci¹g dalszy ze str. 4)

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odesz³a
do wiecznoœci:

Œp. Emilia Miarka, ur. 1936r.,

zam. ul. Miedzne
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(ci¹g dalszy ze str. 5)8 Niedziela Zwyk³a 27 maja 2018
Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy

1. Dziœ obchodzimy uro-
czystoœæ Trójcy Przenaj-
œwiêtszej. W naszej archi-
diecezji koñczy siê okres
Spowiedzi i Komunii
œw. Wielkanocnej.

2. Jutro, przy kapliczce
na ul. Pu³askiego, o godz.
19.00 spotkanie uczniów kl. VI
przygotowuj¹cej siê do Bierz-
mowania.

3. We wtorek od godz. 17.00
do 17.30 w domu parafialnym
zapisy dzieci do asysty na
Bo¿e Cia³o

4. W czwartek uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Je-
zusa Chrystusa zwana u nas Bo-
¿ym Cia³em. O godz. 8.30 Msza
œw. w koœciele œw. Piotra, a po
niej procesja do czterech o³tarzy,
któr¹ zakoñczymy przy Bazyli-
ce. W tym dniu Msze œw. o godz.
6.00, 7.30, 12.00, 13.30 i 19.00
(intencja z godz. 9.00 bêdzie od-
prawiona w koœciele œw. Piotra
o godz. 8.30). Prosimy naszych
Parafian, aby swoj¹ obecnoœci¹
i pobo¿nym zachowaniem dali
publiczne œwiadectwo ¿ywej
wiary w Jezusa obecnego w Naj-
œwiêtszym Sakramencie. Od
pi¹tku zapraszamy na Msze œw.

wieczorne i procesje eucha-
rystyczne w Oktawie Bo¿e-
go Cia³a po mszy œw. o godz.
18.00. Zapraszamy dzieci do
sypania kwiatów oraz dzieci
komunijne. Na zakoñczenie
oktawy, w przysz³y czwartek,
b³ogos³awieñstwo dzieci.

5. W czwartek o godz. 18.30
ostatnie nabo¿eñstwo majowe,
a od pi¹tku rozpoczêcie nabo-
¿eñstw czerwcowych.

6. 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 Naj-
œwiêtszego Sakramentu i spotka-
nie w Domu Parafialnym. Dodat-
kowa Msza œw. popo³udniu
o godz. 16.30, na któr¹ zaprasza-
my szczególnie dzieci. Kancelaria
parafialna w tym dniu nieczynna.

7. W pierwszy pi¹tek i pierwsz¹
sobotê odwiedzimy chorych
i starszych z Komuni¹ œw.

8. W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
zapraszamy na mszê œw. o godz.
8.00 rodziców, którzy spodzie-
waj¹ siê potomstwa, jak równie¿
cz³onków Rycerstwa Niepokala-
nej. O godz. 17.30 Wieczór Jana

Najœwiêtszy Sakrament doma-
ga siê od nas ¿ywej wiary. Bez
niej zupe³nie niezrozumia³e by-
³yby ró¿norakie oznaki czci oka-
zywane podczas procesji. Jaki¿
by³by sens ozdabiania trasy pro-
cesyjnej? Czemu mia³yby s³u¿yæ
dziewczynki obficie sypi¹ce
kwiatki przed monstrancj¹? Po
co mia³yby byæ w tej procesji
niesione liczne feretrony i sztan-
dary? Liczne chóry i orkiestry
przez swój udzia³ nadaj¹ piêkna
temu religijnemu pochodowi.
Tylko uznanie obecnoœci ¿ywe-
go Jezusa pod zas³on¹ chleba na-
daje sens naszej obecnoœci.

Oto wielka tajemnica wiary. Ta-

kie s³owa kap³an wypowiada

podczas mszy œw. po przeisto-

czeniu chleba w Cia³o Jezusa,

a wina w Jego Krew. Ukryty Bóg.

Historia wcielonego Boga

w cz³owieczeñstwo zaczê³a siê

w Nazarecie. Kontynuowana

by³a na ziemi przez 33 lata. Ilu¿

ludzi w Nazarecie – patrz¹c na

Ch³opca, który nosi³ imiê Jezus

dostrzega³o Jego grzecznoœæ

i niezwyk³¹ uk³adnoœæ. Wiêk-

szoœæ z nich nie orientowa³a siê,

i¿ to Dzieciê jest Bogiem wcie-

lonym. Kiedy Jezus naucza³ dzi-

wili siê s³uchacze Jego m¹droœci.

Podziwiali Jego cuda. Wiêkszoœæ

z nich nie przedar³a siê przez za-

s³onê ludzkiego bytowania Jezu-

sa. Nauczyciel z Nazaretu pyta³

swych uczniów: „Za kogo ludzie

Go uwa¿aj¹?” Pada³y ró¿ne od-

powiedzi. A kiedy zapyta³: „Wy

za kogo Mnie uwa¿acie?” Piotr

odrzek³: „Tyœ jest Chrystus, Syn

Boga ¿ywego!” W odpowiedzi

us³ysza³: „B³ogos³awiony jesteœ

Szymonie, Synu Jana, bo cia³o

i krew nie objawi³y ci tego, lecz

Ojciec Mój niebieski.” W wypo-

wiedzianym zdaniu Jezus pod-

kreœla, i¿ uznanie prawdy Boga

mieszkaj¹cego w cz³owieku jest

³ask¹ wiary. Bez wiary, któr¹ daje

Bóg, nie podobna by³o odkryæ



- 6 - -3-

Poniedzia³ek 28 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Maria Krupa
7.30 Œp. Emil Bigaj
8.00 Œp. Jadwiga Bukowska-Bogacz
12.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
18.00 Œp. Marek Kamiñski – 18 r. œm.

Œp. Maria i Józef Kornacki
Wtorek 29 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Maria Widlarz
7.30 Œp. Emil Bigaj

Œp. Jadwiga Leœniewska
8.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
12.00 Œp. Maria Lipowska
18.00 Œp. Marek Wiecheæ

Œp. Bronis³aw Kopytyñski – 11 r. œm.
oraz zmarli Rodzice

Œroda 30 maja
6.00 Œp. Jacek Gajewski
6.45 Œp. Joanna Mrowiec
7.30 Œp. Emil Bigaj
8.00 Œp. Józefa Kaliñska
12.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Arkadiusza
Berezy w 50. r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Maria Maciêga
Œp. Jolanta Miarka
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Janina Kilian
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Balbina Zalasieñ
Œp. Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Józef Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Stanis³aw Pu³ka
Œp. Tadeusz Jamka
Œp. Józef Mika
Œp. Maria Kadela
Œp. Anna Baklarz
Œp. Kazimiera Buda
Œp. Franciszek Maryniarczyk
Œp. Stanis³aw Filek

Œp. Maria Gliwa i Wojciech ziêæ
Œp. Jan Hornak
Œp. Kazimierz Dudziak, Franciszek
Dudziak, Agnieszka Madej

Czwartek 31 maja
6.00 Œp.
7.30 Œp. Emil Bigaj
7.30 Roków: Œp. Amelia Mrowiec
8.30 Œp. Danuta Mrowiec – 8. r. œm.

(intencja odprawiana w koœciele œw. Piotra)
12.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
13.30 Œp. Jan Wyka i Rodzice
19.00 Œp. Jan ¯ak
Pi¹tek 1 czerwca
6.00 Œp. Wanda Majtyka

Œp. Zbigniew Karelus– 7. r. œm.
6.45 Œp. Edward Flaga
7.30 Œp. Stanis³aw Bernaœ
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i b³. dla

ks. Opiekuna i Wspólnoty Stra¿y
Honorowej NSPJ

12.00 Œp. Maria, Franciszek Ziaja, Katarzyna,
Jan Kosek, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Emil Bigaj
18.00 Œp. Mieczys³aw Augustyniak

Za ¿yj¹cych i zmar³ych z Rodziny
S³obodów

Sobota 2 czerwca
6.00 Œp. Irena Mrowiec
6.45 Œp. Cecylia Siuta
7.30 Œp. Emil Bigaj
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
O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
Magdaleny w 68 r. urodzin

18.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
Niedziela 3 czerwca
6.00 Œp. Józef Zamys³owski – 7. r. œm.
7.30 Œp. Emil Bigaj

Œp. Stanis³aw Bernaœ
9.00 Œp. Czes³aw Bartel – 19. r. œm. i córka

Ewa – 18. r. œm.
9.00 Roków: Œp. Maria Nicieja 30. r. œm.,

m¹¿ W³adys³aw
10.30 O zdrowie i b³. Bo¿e w 18. r. urodzin

dla Natalii
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Jerzy Moska³a

Paw³a II. O 18.00 Msza œw. ku
czci œw. Jana Paw³a II. Po Mszy
œw. procesja przed pomnik Pa-
pie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ
œwiece.

9. W nastêpn¹ niedzielê msza
œw. za zmar³ych wypomina-
nych o godz. 12.00. Na mszy
œw. o godz. 13.30 chrzty. Po-
uczenie przed chrztem w pi¹-
tek o godz. 19.00. ks. S. Jaœkowiec, prob

40 lat od wyboru Karola Wojty³y na Papie¿a
16 paŸdziernika 2018 r. bê-

dziemy obchodziæ 40-st¹ rocz-
nicê wyboru na Stolicê Piotrow¹
Karola Wojty³y – Pierwszego
Papie¿a Polaka.

Przes³anie trwaj¹cego prawie
27 lat Pontyfikatu Jana Paw³a II
odzwierciedla³y s³owa wypo-
wiedziane przez Niego w 1978
roku – „Nie lêkajcie siê! Otwórz-
cie, otwórzcie na oœcie¿ drzwi
Chrystusowi!”

Œwiêty Jan Pawe³ II swoj¹ po-
staw¹ ukazywa³ sens tych s³ów:
Nie lêka³ siê podejmowaæ dialog
z wyznawcami innych religii,
spotykaæ siê z bezdomnymi
i najubo¿szymi, gromadziæ
wokó³ siebie rzesze m³odzie¿y.
Otwiera³ dla Chrystusa nie tyl-
ko drzwi, ale tak¿e serca milio-
nów ludzi na ca³ym œwiecie.

Podczas 102 pielgrzymek za-

granicznych i 142 podró¿y po

W³oszech Jan Pawe³ II wyg³osi³

ponad 3 tys. Homilii i przemó-

wieñ. Odwiedzi³ 900 miast

i miejscowoœci. Pokona³ 1,7 mi-

liona kilometrów, co odpowiada

30-krotnemu okr¹¿eniu Ziemi

wokó³ równika i trzykrotnej od-

leg³oœci miêdzy Ziemi¹, a Ksiê-

¿ycem. W czasie swojego ponty-

fikatu opublikowa³ 14 encyklik,

14 adhortacji, 11 konstytucji i 42

listy apostolskie.

Kanonizowa³ 478 œwiêtych

(w tym 9 Polaków oraz dwóch

œwiêtych zwi¹zanych z Polsk¹;

beatyfikowa³ 1318 b³ogos³awio-

nych (w tym 154 Polaków).
ks. Infu³at

10. Zapraszamy do udzia³u

w pielgrzymce apelowej na Jasn¹

Górê w sobotê 16 czerwca. Wy-

jazd godz. 15.45. koszt 35 z³.

Mê¿czyzn prosimy do udzia³u

w tzw. Oblê¿eniu Jasnej Góry

w sobotê 23 czerwca. Wyjazd

godz. 11. Koszt 35 z³.
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pp³k dr hab. Stanis³awa Str¹cz-
ka. Wieczorem gra³ i œpiewa³ ze-
spó³ Raz, dwa, trzy. Obchody
rocznicowe ubogaci³a równie¿
tradycyjna pielgrzymka z Wado-
wic do Kalwarii w sobotê 19
maja. Prowadzi³ j¹ ks. Piotr Sa-
³aciak. Bra³o w niej udzia³ 220
pielgrzymów.

Natomiast w niedzielê 23 maja
na rynku by³o cudowne orato-
rium „Tu es Petrus” pod batut¹
s³awnego Piotra Rubika. 18. wa-

dowickie spotkanie urodzinowe
by³o dla uczestników du¿ym
prze¿yciem. Po przyjeŸdzie byli
w szkole nr 1 poczêstowani s³od-
kimi rogalikami, natomiast po
mszy œw. mogli zasmakowaæ tor-
tu urodzinowego.

Piêknym echem tego dnia by³
wiersz napisany przez Elizê Gra-
biñsk¹ – Gieruszczak i cudownie
po mszy œw. w bazylice wyrecy-
towany przez jej wnuczkê. Au-
torka w sposób nastêpuj¹cy za-
tytu³owa³a wiersz:

Deklaracja m³odzie¿y i dzieci z okazji 40- lecia pontyfikatu
Jana Paw³a II

My, m³odzie¿ i dzieci rodziców z pokolenia Œwiêtego Jana Paw³a II,
pragniemy Panie Bo¿e podziêkowaæ Ci, tu na tej wadowickiej  ziemi,
w koœciele dzieciñstwa Karola Wojty³y,
w 40 t¹ rocznicê  pontyfikatu papie¿a Polaka
za wszystkie ³aski od Ciebie p³yn¹ce.

Dziêkujemy, ¿e mogliœmy tutaj byæ,
modliæ siê, do Ciebie Panie.
Obiecujemy, ¿e za rok znowu tu wrócimy.
Pe³ni nadziei, wiary w Boga z którym nigdy nie zb³¹dzimy.

To Ty, Œwiêty Janie Pawle II, dni m³odzie¿y zapocz¹tkowa³eœ.
Jak nikt dot¹d, myœli i umys³y m³odych zna³eœ.
Przyjmij Ojcze Œwiêty, który jesteœ ju¿ u Ojca Swego,
ho³d i modlitwy cz³owieka s³abego.

Twoje przes³ania, od tak zwyczajnie w umys³ach swych nosimy.
Ty nas tego nauczy³eœ i do dobrych uczynków przyk³adem sk³oni³eœ.
Tyle s³ów o Tobie wypowiedziano, wiele tomów napisano,
pomników wzniesiono.
A my, có¿ Ci przyniesiemy? ¯ywym pomnikiem Twej nauki bêdziemy!

Kolejne pokolenia m³odych przemijaj¹,
a ponadczasowe przes³ania wiecznie trwaj¹.
Do zaleceñ Twoich, bêdziem siê stosowaæ.
W ka¿dym momencie ¿ycia, nad sob¹ pracowaæ.
Wymagaæ od siebie, choæby inni od nas nie wymagali.
Dziedzictwo Twe nasz Ojcze Œwiêty ukochany, zostanie na zawsze z nami.
Bo jak mówi³eœ: „Przysz³oœæ zaczyna siê dzisiaj nie jutro”.

Oto wielka tajemnica wiary

W najbli¿szy czwartek 31
maja bêdziemy uroczyœcie prze-
¿ywaæ Œwiêto Bo¿ego Cia³a. Do
tego Œwiêta jesteœmy serdecznie
przywi¹zani. Nawet przy zaka-
zach w³adz zaborczych, czy
okupacyjnych, a tak¿e komuni-
stycznych – wci¹¿ staraliœmy
siê okazywaæ w Bo¿e Cia³o pu-

bliczn¹ czeœæ Jezusowi Chrystu-
sowi ukrytemu w Najœwiêtszym
Sakramencie. Likwidowano, albo
te¿ bardzo skracano trasê proce-
sji do 4 o³tarzy, a my nie zwa¿a-
j¹c na te zakazy – tym liczniej
braliœmy udzia³ w eucharystycz-
nej procesji. Bardzo nas bola³y
zakazywane publiczne procesje
eucharystyczne.

Wspó³czesna Polska jest wolna.
Mo¿na odbywaæ procesje po ró¿-
nych ulicach, placach czy dro-
gach. W³adze nasze nie tylko po-
zwalaj¹ na projektowane trasy,
ale staraj¹ siê uczestniczyæ
w publicznym manifeœcie wiary.

ks. Infu³at


