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Czwartki dla œw. Jana Paw³a II

10. Niedz ie la  Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

W naszej bazylice w ka¿dy czwartek na mszy œw. o godz. 8.00 modlimy

siê do Boga poprzez przyczynê œw. Jana Paw³a II. Po mszy œw. nak³adamy

relikwie Œwiêtego Papie¿a na g³owy uczestników. Podczas tej ceremonii,

w której uczestnicy stoj¹ w szeregu w nawie g³ównej, jeden z szafarzy

komunii œw. odmawia litaniê do œw. Jana Paw³a. Wieczorem po mszy œw.

o godz. 18.00 odmawiamy litaniê w kaplicy Jemu poœwiêconej.    JG

proszenia œw. Antoniego o po-
moc w odnalezieniu cennej zgu-
by. Mo¿e dlatego, ¿e jako wy-
trawny kaznodzieja pomaga³ od-
najdywaæ ludziom utracone du-
chowe wartoœci. W ka¿dym ra-
zie s³uszn¹ rzecz¹ jest wzywaæ
œwiêtych na pomoc, pamiêtaj¹c
tylko, ¿e Ÿród³em ka¿dej ³aski

jest zawsze sam Bóg. A œw. An-
toniego proœmy o pomoc nie tyl-
ko wtedy, gdy zgubi siê nam
portfel czy klucze, ale i wtedy,
gdy gubi¹ siê nam "rzeczy"
o wiele cenniejsze, takie jak
wiara, sens, mi³oœæ, nadzieja...
Na tych sprawach œwiêci znaj¹
siê najlepiej. cdn Bo¿ena Flasz
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)10 Niedziela Zwyk³a 10 czerwca 2018

Rodzina kszta³tuje cz³owieka
Czêsto spotyka³em siê z t¹

nasz¹ parafiank¹. By³a obecna
na spotkaniach ¯ywego Ró¿añ-
ca. Bra³a udzia³ w comiesiêcz-
nych zebraniach Rycerstwa Nie-
pokalanej. Nade wszystko widy-
wa³em j¹ w koœciele na mszach
œw. Zna³em œp. Stanis³awê Piwo-
warczyk. Wiedzia³em, ¿e dzie-
ciñstwo spêdzi³a w Jachówce.
PóŸniej przywêdrowa³a do Wa-
dowic. Pani Stanis³awa Piwo-
warczyk by³a reprezentantk¹
wielu pañ i panów, którzy z ró¿-
nych wiosek przybyli i zasiedli
nasze ulice i osiedla. Dziêki ta-

kim ludziom, jak ona, nasza pa-
rafia wci¹¿ ¿yje wiar¹ Jezusa
Chrystusa. To tacy jak ona, przy-
by³a z niedalekiej Jachówki i w
naszej parafii za³o¿y³a rodzinê -
sta³a siê o¿ywczym tchnieniem
niejednokrotnie zubo¿a³ej miej-
skiej wiary. Z tych rodzin wycho-
dzi³y w przesz³oœci powo³ania
kap³añskie i zakonne. Dostrze-
g³em tê prawdê, gdy analizowa-
³em genealogie wadowickich ka-
p³anów. Najczêœciej ich rodzice,
albo przynajmniej jedno z nich,
w przesz³oœci nie by³o wadowi-
czanami. Pochodzili z innych

two sk³ada p. Zygmunt. zaczyna-
j¹c wspomnienia od dnia 26 maja
1956 roku szko³a, praca  z ojcem
w polu i pocz¹tek trudnoœci
w szkole. Wypadek, choroba.
Ale od dziecka modlitwa ró¿añ-
cowa by³a razem z nim. Wielka
odwaga mimo m³odego wieku.
Moc ró¿añca œwiêtego pozwoli-
³a przezwyciê¿yæ wiele k³opo-
tów tamtych czasów.

P. Zofia wspomina majówki
przy kapliczce w rodzinnych
stronach. W najpiêkniejszym
miesi¹cu roku, kiedy rozkwitaj¹

drzewa, kwitn¹ polne kwiaty,
piêkna œwie¿a zieleñ traw, komu-
nia œw., bierzmowanie, œlub.
Ogromna radoœæ tego miesi¹ca.
Za wszystko jest wdziêczna Bogu.

P. Irena i p. Maria wspominaj¹
„Dzieñ Matki” i ¿yczenia dla
mam. Modlimy siê za wszystkie
mamy, i te, które odesz³y.

„Panama” - mamy 2550z³. Dziê-
kujemy wszystkim, którzy przy-
czyniaj¹ siê do pokrycia wyjazdu
na Œwiatowe Dni M³odzie¿y
w styczniu 2019 roku, przedstawi-
ciela ziemi wadowickiej. Do zoba-
czenia 16 czerwca.Rozalia Borkowska

Radecznica - jedyne w Polsce sanktuarium œw. Antoniego cz. I

Kiedy coœ zgubimy, kogo pro-
simy o pomoc? Oczywiœcie...
œw. Antoniego. Mówi siê o nim
Antoni z Padwy, choæ urodzi³ siê
ok.1195r. w Lizbonie, a w Padwie
spêdzi³ tylko ostatni rok ¿ycia.
¯y³ zaledwie 36 lat. Zas³yn¹³
jako wybitny kaznodzieja. Sta³
siê jednym z najbardziej popu-
larnych œwiêtych. Nie ma chyba
koœcio³a w Polsce, w którym nie
by³oby o³tarza, figury albo ob-
razu œw. Antoniego. Przedstawia-
ny jest najczêœciej z Dzieci¹t-
kiem Jezus na rêkach. To echo

legendy, która g³osi, ¿e pewnego
dnia, gdy czyta³ Pismo Œwiête,
pojawi³o siê na nim uœmiechniê-
te Dzieci¹tko Jezus. Pod figura-
mi œw. Antoniego mo¿na spotkaæ
skarbonki z napisem „Chleb œw.
Antoniego”. To z kolei zwyczaj,
który pojawi³ siê po raz pierwszy
w Tuluzie w 1886 roku.

W Padwie znajduje siê ogrom-
na bazylika, która do dziœ groma-
dzi pielgrzymów wzywaj¹cych
jego wstawiennictwa. Trudno
dociec, sk¹d wzi¹³ siê zwyczaj

1. Przez ca³y miesi¹c nabo¿eñ-
stwo czerwcowe w tygodniu po
mszy œw. o godz. 18.00, a w nie-
dziele o godz. 18.30.

2. W sobotê mija 19. rocznica
trzeciej wizyty Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II do rodzinnych
Wadowic oraz koronacji Obra-
zu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy. W tym dniu, jak co mie-
si¹c, pielgrzymujemy na apel ja-
snogórski. Wyjazd godz. 15.45,
koszt przejazdu 35 z³.

3. W przysz³¹ niedzielê o godz.
13.30 Chrzest œw., pouczenie
w pi¹tek o godz. 19.00.

4. Jutro wspomnienie œw. Bar-
naby, aposto³a, we wtorek - wspo-
mnienie b³ogos³awionych mê-
czenników Piotra Dañkowskie-
go, prezbitera i Towarzyszy,
w œrodê - wspomnienie œw. An-
toniego z Padwy, prezbitera
i doktora Koœcio³a, w czwartek -
wspomnienie b³. Micha³a Koza-
la, biskupa i mêczennika.

5. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli  do wieczno-
œci: œp. Stanis³aw Gaudyn oraz
œp. Stanis³aw Góra. Wieczny od-
poczynek racz im daæ Panie!
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Poniedzia³ek 11 czerwca
6.00 Œp. Irena Mrowiec
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Emil Bigaj
12.00 Œp. Boles³aw Bando³a-37. r.œm.,

¿ona Maria
18.00 Œp. Mieczys³aw Towiczyk-8. r. œm.,

¿ona Jadwiga
O b³. Bo¿e dla Marii, Piotra i córek

Wtorek 12 czerwca
6.00 Œp. Wies³awa Krêcioch
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Ryszard Cichoñ

Œp. Maria i Jan Chrobak i zmarli z rodziny
8.00 Œp. Joanna Mrowiec
12.00 Œp. Maria Madyda
18.00 O b³. Bo¿e, ³aski, dary Ducha œw. dla

Piotra w 18. r. urodzin
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefy

Œroda 13 czerwca
6.00 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Maria Krupa
12.00 Œp. Stanis³awa Rzepa
18.00 W intencjach nowennowych:
Za ¿ywych:
W 2 r. œlubu Ani i Micha³a Urbanowiczów
- dziêkczynno-b³agalna
O wstawiennictwo NMP i œw. Jana Paw³a II
w znalezieniu pracy przez Justynê i Katarzynê
i za ich Pracodawców
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski w pracy na
misjach dla o. Franciszka
Za zmar³ych:
Œp. Maria Maciêga
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Balbina Zalasieñ
Œp. W³adys³aw Gluza
Œp. Janina Kilian
Œp. Jan Dudziak
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 Wróbel - 20 r.œm.
Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Emilia Miarka
Œp. Ma³gorzata Œwietlik
Czwartek 14 czerwca
6.00 Œp. Marian Madyda
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Teresa Koman
12.00 Œp. Cecylia Siuta
18.00 Œp. Stefan M¿yk-1. r. œm.

 Z podziêkowaniem za otrzymane
³aski z proœb¹ o dalsz¹ opiekê i zdrowie
dla Krystyny i Jana w 25. r.œlubu oraz
b³. Bo¿e dla ich dzieci z rodzinami

Pi¹tek 15 czerwca
6.00  Œp. Edward Maga

 Œp. Petronela i Rozalia Stanek
6.45  Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Marianna Adamczyk-8. r. œm. i m¹¿

Stanis³aw
12.00 Œp. Teresa Koman
18.00 Œp. Edward Flaga

Œp. Andrzej Czarny-11. r. œm.
Sobota 16 czerwca
6.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ
6.45 Œp. Marian Cieœlik
7.30 Œp. Ryszard Cichoñ
8.00 Œp. Pawe³ Garlacz
12.00 Œp. Gizela Pra¿mowska
18.00 Œp. Franciszek Nogala i Stanis³awa Krupnik

 Œp. Marian Ma³ysa-8. r. œm.
Niedziela 17 czerwca
6.00 Œp. Stanis³aw Bernaœ

Œp. Stanis³aw Filek
7.30 Œp. Ryszard Cichoñ

Œp. Józef Matu³a-Wiktoria ¿ona
i Krystyna synowa

9.00 Œp. Józef Oboza-9. r. œm.
9.00 Roków: Czes³aw Chlebicki-7. r. œm. i Jaros³aw
10.30 O b³. Bo¿e dla Marii, Piotra i córek
12.00 Œp. Roman Komendera-17. r. œm. Jan

i Paulina Komendera
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz-5.r.œm.

miejscowoœci: Mucharza, Kal-
warii, WoŸnik, Trzebuni, Wiê-
ciorki. Tamtejsze œrodowiska
ukszta³towa³y w dzieciñstwie
i m³odoœci naszych przysz³ych,
gorliwych parafian. Z wielk¹
wdziêcznoœci¹ odnoszê siê do
tych bogatych korzeni. Trzeba
na tym miejscu przywo³aæ tak¿e
rodzinê przysz³ego Œwiêtego
Karola Wojty³y. Jest On chlub¹
Wadowic. Wadowice wyda³y Go
na œwiat. One ukszta³towa³y
Jego dzieciñstwo i m³odoœæ. Jed-
nak rodzina Wojty³ów to przy-
bysze. Zawitali do Wadowic
z innych stron. Dziêki Bogu,
który tak pokierowa³ ich
¿yciem, ¿e ojciec jako wojsko-
wy skierowany zosta³ do garni-
zonu stacjonuj¹cego w naszym
mieœcie. Tutaj obok koœcio³a
wynajêli mieszkanie i w nim
urodzi³ siê przysz³y Papie¿.

Podobnie w przypadku
œp. Stanis³awy Piwowarczyk.
Zdrowe korzenie przesadzone
na grunt wadowicki przyjê³y
siê. Rozros³y siê. Zaowocowa-
³y. Na tym miejscu przytaczam
piêkne œwiadectwo jednej
z córek pani Stanis³awy Piwo-
warczyk. Zatytu³owa³a je
"Mama Stasia". Pisze:

„Tak trudno mówiæ o Niej:
by³a… Jeszcze niedawno œwiê-
towaliœmy Jej urodziny, bo prze-
cie¿ 21 marca skoñczy³a 91 lat.

Ca³e swoje ¿ycie zawodowe
zwi¹za³a ze Spó³dzielni¹ Wielo-
bran¿ow¹ w Wadowicach, w któ-
rej przez lata uczciwej pracy do-
sz³a do stanowiska g³ównej ksiê-
gowej. Nigdy, nawet za cenê
awansu, nie zrezygnowa³a ze
swoich przekonañ, nie da³a siê
zmanipulowaæ.

By³a ca³ym sercem zaanga¿o-
wana w prace przy budowie ko-
œcio³a œw. Piotra, nale¿a³a do
¯ywego Ró¿añca i Rycerstwa
Niepokalanej. Najwa¿niejszymi
wartoœciami Mamy by³y: Ko-
œció³, rodzina, praca. Wychowa-
³a trójkê dzieci, doczeka³a siê
szeœciorga wnuków i dwóch pra-
wnuków.

Nas, dzieci, przyprowadzi³a do
koœcio³a, przekaza³a mi³oœæ do
ksi¹¿ek, do pieszych wêdrówek
po górach. To dziêki Niej poko-
chaliœmy Jachówkê, Jej rodzinn¹
wioskê i Makowsk¹ Górê.

Kocha³a nas nad ¿ycie. Zawsze
skora do wszelkiej pomocy wie-
dzia³a, kiedy jesteœmy w potrze-
bie. Nie musieliœmy o nic prosiæ,
zawsze wychodzi³a naprzeciw.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Pamiêta³a o wszystkich imie-
ninach i urodzinach, wysy³a³a
dziesi¹tki kartek do tych cz³on-
ków rodziny, którzy mieszkali
poza Wadowicami.

Mama by³a cz³owiekiem poko-
ju: ¿y³a w zgodzie z rodzin¹
i znajomymi. Nigdy z Jej ust nie
s³yszeliœmy s³ów krytyki pod
adresem kogokolwiek. Chêtnie
pomaga³a, czêsto kosztem w³a-
snego czasu i wygody. Taka by³a
nasza Mama Stasieñka"

Tak by³o przed 50 laty. W na-
szych czasach równie¿ ludzie
z ró¿nych miejscowoœci osie-
dlaj¹ siê na wadowickiej ziemi.
Zak³adaj¹ ma³¿eñstwa i rodziny.
Niejednokrotnie s¹ bardzo zró¿-
nicowane. Ze smutkiem dostrze-
gam, ¿e nie zawsze ci m³odzi

przybyli do nas z innych miejsco-
woœci, wnosz¹ w ducha wadowic-
kiego ¿yw¹ wiarê. Powsta³y u nas
nowe osiedla. Tworz¹ je nowi lu-
dzie. Doœæ trudne s¹ w tych no-
wych blokach wizyty kolêdowe.
Ile¿ to razy drzwi przed kap³anem
przynosz¹cym b³ogos³awieñstwo
s¹ zamkniête. Ju¿ z tych rodzin
nie wywodz¹ siê nowi kap³ani,
czy zakonnice. Nie staj¹ siê szko³¹
nowych powo³añ. Obserwuj¹c
tych nowych przybyszów szcze-
gólnie doœwiadczam niezwyk³ej
wagi rodzin, w których oni spê-
dzili swoje dzieciñstwo i m³odoœæ.
Rodzina, gdziekolwiek by prze-
bywa³a, czy w mieœcie, czy na wsi
- ma niezwyk³¹ si³ê kszta³towania
cz³owieka. Wszechstronnego
kszta³towania. Tak¿e pod wzglê-
dem wiary.

Nie ma jak u Mamy

Ka¿dy 16-ty to dzieñ wielkiej
³aski dla nas. Wci¹¿ mo¿emy
pielgrzymowaæ na Jasn¹ Górê.
To dzieñ upamiêtniaj¹cy wybór
Karola Wojty³y, 16 paŸdzierni-
ka 1978r., na Stolicê Piotrow¹.

Jedziemy w przeddzieñ Jego 98
urodzin. Urodzin cz³owieka, któ-
ry zostanie pasterzem Koœcio³a
i duchowym przywódc¹ wspó³-

czesnego œwiata. Papie¿a docie-
raj¹cego z Ewangeli¹ do najdal-
szych zak¹tków ziemi, g³osz¹c
œwiatu Jezusa Chrystusa.

Ks. Marian sk³ada œwiadectwo
o wielkim zaanga¿owaniu bisku-
pa Wojty³y, póŸniejszego kardy-
na³a w budow¹ koœcio³ów. Nasz¹
modlitw¹ ró¿añcow¹ ogarniamy
dzieci, m³odzie¿, maturzystów,
rodziny. Pomocne s¹ nam radio-
we kazania ks. Pawlukiewicza.

Rozwa¿amy tajemnice chwa-
lebne. Kiedy uczniowie Piotr
i Jan zobaczyli pusty grób, za-
trwo¿yli siê, sparali¿owa³ ich
strach. Ca³y czas doœwiadczaj¹
jego obecnoœci. Jezus ¿yje nie-
widzialny. Chrzeœcijanin to
cz³owiek ¿yj¹cy Ewangeli¹.

Dziœ rodziny najczêœciej gro-
madz¹ siê wokó³ telewizora.
Kr¹¿¹ wokó³ s³awy i pieniêdzy.
Bóg ukazuje nam piêkno i do-
bro. Kto uwierzy, zmienia kie-
runek swej ¿yciowej drogi. Je-
zus powstaje ze œmierci. czy
¿yjemy nadziej¹ zmartwych-
wstania. Chcemy pomocy
w ¿yciu. Dla wielu Koœció³ jest
instytucj¹. Niesienie krzy¿a,
Wielki Post, Zmartwychwstanie.
Co bêdziemy robiæ po zmar-
twychwstaniu. Jak to bêdzie
w niebie? Tej prawdy nie ogar-
niemy w naszym ziemskim
¿yciu. Bóg daje nam wiele zna-
ków. Œmieræ Jana Paw³a II wy-
zwoli³a w nas otwartoœæ. Nie ba-
liœmy siê modliæ, nie wstydzili-
œmy siê wyjœæ na ulice.

W czasie najpiêkniejszego
rozkwitu przyrody przypada
w Polsce Œwiêto Zes³ania Du-
cha œw., to Œwiêto Trzeciej Oso-
by Boskiej. Bóg zstêpuje na
cz³owieka jako moc. Bóg Po-

cieszyciel wszystkiego nas na-
uczy, daje mi³oœæ i sam jest mi-
³oœci¹. Trzeba nam œwiat³a Du-
cha œw., który pomo¿e rozwi¹-
zaæ ró¿ne problemy.

Tak wielu krytykuje Koœció³,
¿yje w kolorowym œwiecie bizne-
su, ale nie doœwiadczyli, czym
jest ¿ycie w chrzeœcijañskiej
wspólnocie. Nie przeczytali ¿ad-
nej ksi¹zki o Maryi, nie prze¿yli
¿adnych rekolekcji, pielgrzymki.
Nie weszli do œrodka ¿ycia chrze-
œcijañskiego, nawet nie próbuj¹
nim ¿yæ. Ale potrafi¹ tylko du¿o
mówiæ. ¯yjemy w duchowej prze-
ciêtnoœci, a staæ nas na wiele wiê-
cej. W tej modlitwie polecamy
wszystkich, by spróbowali, na-
tchniêci Duchem œw., wejœæ
w Jego wnêtrze. Maryja im w tym
dopomaga. Zawierzamy osobê
ks. Krzysztofa G³ówki, inicjato-
ra naszych pielgrzymek, w 25.
rocznicê Jego œwiêceñ.

Tradycyjnie zgromadzeni w ka-
plicy Matki Jasnogórskiej
uczestniczymy we Mszy œw.
i Apelu. Jak zawsze, patrz¹c w Jej
oczy, mówimy: Matko - znowu
jestem, pamiêtam, czuwam. Ró-
¿aniec pielgrzyma to œwiadectwa
uczestników na temat: "Maj
w moim ¿yciu." Piêkne œwiadec-


