
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 09.05 Św. Stanisława bp i męczennika, gł.  patrona Polski (uroczystość) 
700 + Stanisława Stachurę (imienin) z int. Pawlusków 
1800 1) Stanisława Jędrochę i zm. z rodziny Jędrochów, Wiejasów i Zofię Pobocha z int. 
Mari Jędrocha 
        2) + Stanisława Frankowicza od rodziny z Ostrowa 
1900 1) + Anielę, Władysława Wojdów 
      2) + Mariannę, Antoniego Śmietanów, Mariannę, Władysława i zm. z rodz. Śmietanów  
Wtorek 10.05 Dzień Powszedni  
1800 1) + Weronikę, Stanisława Madejów, Mariana Barwinka zam. syn z rodziną  
        2) + Mariannę, Stanisława, Zdzisława Skrzypka  
1900 1) + Stanisława Kaczora, Antoniego, Magdalenę Kaczor, Mariannę, Henryka Młynar-
czyka, Genowefę Zdzisława Kutę, Annę Remling 
2) + Stanisława Kruka z int. rodziny 
Środa 11.05 Dzień Powszedni  
700 + Jana, Zofię Zbańskich zam. Elżbieta   
1800 1) Do MBNP i o Boże bł. dla pewnej rodziny  
        2) O Boże bł. w pracy zakonnej i kapłańskiej 
1900 + Antoniego (r. śm.), Anielę, Mieczysława Kowalskich, Henryka Brzozę 
Czwartek 12.05 Dzień Powszedni  
1800  1) + Stanisławę, Zofię, Tadeusza, Władysława Malickich, Irenę, Edwarda Gola  
         2) + Helenę i Stanisława Daleszaków 
1900 1) + Janinę Lisowską, Annę, Wincentego, Augustyna, Czwartoszów, Mariannę Woj-
ciecha, Stefana, Kazimierę Szałasów 
        2) Z okazji urodzin Janiny Pobochy o zdrowie i Boże bł. zam. dzieci i wnuki   
Piątek 13.05 NMP z Fatimy (wsp. dowolne)  
1800 1) + Mariannę Wincentego Bedlów z int. Lużyńskich  
        2) Msza Święta za parafię 
2000 1) O Boże błogosławieństwo dla Ilony w 18 r. ur. Ilony 
        2) O Boże bł. dla członków Koła Różańcowego Św. Katarzyny Labure z Brzezin 
Sobota 14.05 Św. Macieja Apostoła (święto)  
1400 I Komunia Święta   
1800  1) + Jadwigę Kij (5 r. śm.)  
   2) O zdrowie i Boże bł. dla Marianny Brzozy w 98 r. ur. od dzieci, wnuków i prawnuków 
1900 + Mariannę, Wincentego Bedlów, Stefanię i Stanisława Łobodów   
Niedziela  15.05 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
800 Msza Święta za parafię 
1000 1) + Mieczysława (10 r. śm) i Jerzego (35 r. śm,) Irenę Gruszczyńską zam. rodzina 
       2) W int. Koła Różańcowego bł. Bronisławy z Nidy o zbawienie dla zmarłych i Boże 
bł. dla żywych       
1200 + Stefanię Gruszczyńską, Józefa, Anielę, Jakuba Zychowiczów, Mariannę, Andrzeja, 
Tadeusza Wiejasów 
1600 + Krystynę (r. śm.) Bolesława Parkitów Kazimierza Barana, dziadków Pawlików  
i zm. w czyśćcu cierpiących z int. rodziny 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 1, 1-11  
                   Ef 1, 17-23 
Ewangelia: Łk 24, 46-53 
Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: «Tak jest na-
pisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, w imię 
Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jero-
zolimy. Wy jesteście 
świadkami tego.  Oto Ja 
ześlę na was obietnicę mo-
jego Ojca. Wy zaś pozo-
stańcie w mieście, aż bę-
dziecie uzbrojeni mocą  
z wysoka».  Potem wypro-
wadził ich ku Betanii i pod-
niósłszy ręce błogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, 
rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba.  Oni 
zaś oddali Mu pokłon  
i z wielką radością wrócili 
do Jerozolimy, gdzie stale 

przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 
Kazanie espresso… 
„Ryszard Kapuściński opowiada o przymusie podróżowania; kiedy pobędzie dłużej  
w jakimkolwiek miejscu, nudzi się, zaczyna chorować, musi jechać dalej. 
Wstępując do nieba, Jezus wskazuje na dom ostateczny, cel życia, miejsce, do którego 
zdążamy; pomagając w jego osiągnięciu, >>uzbrajając mocą z wysoka<<. 
>>Wszędzie czuje się jak w domu, chociaż [a raczej ponieważ] nie ma takiego miejsca, 
które mógłbym nazwać swoim domem<< - wyznaje Zygmunt Bauman”.        /ks. E. Burzyk/ 
 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 
 
 
 
 
 
 
 



A w parafii… 
▪  Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
▪ Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych 
▪ W piątek 13 maja o godz. 20.00 odbędzie się pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatim-
skie. Serdecznie zapraszamy. 
▪ W sobotę 38 dzieci z naszej parafii przystąpi po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii. 
▪ W najbliższą niedzielę po każdej mszy świętej Parafialne Centrum Światowych Dni Mło-
dzieży będzie rozprowadzało świeże zapakowane kremówki prosto z Wadowic zbierając 
fundusze na organizację ŚDM w naszej parafii (minimalny koszt to 3 zł pozostałe pieniądze 
zostaną przeznaczone na ŚDM). Zachęcamy do włączenia się w akcję i zakupu kremówki  
z Wadowic – niech będzie to prezentem urodzinowym dla św. Jana Pawła II, inicjatora Świa-
towych Dni Młodzieży. 
▪ Za tydzień przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Jan Paweł II 
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w kamienicy należącej do wadowickiego Żyda 
Chaima Bałamuta. Budynek stoi nieopodal rynku, tuż przy bazylice Ofiarowania Najświęt-
szej Marii Panny. Rodzice późniejszego papieża - Karol i Emilia z Kaczorowskich Wojtyło-
wie - wraz z 13-letnim synem Edmundem, zamieszkali w nim w 1919 r. W domu w Wadowi-
cach mieści się teraz muzeum Jana Pawła II. Naprzeciw niego znajduje się kościół parafial-
ny Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w którym Karol Wojtyła był ochrzczony 20 czerw-
ca 1920 r., modlił się, przyjął I komunię św., a w maju 1938 r. sakrament bierzmowania z rąk 
metropolity krakowskiego księcia bpa Adama Stefana Sapiehy. W tym kościele, w 1946 r., 
ks. Karol Wojtyła odprawił także mszę prymicyjną. Kilkadziesiąt metrów od rynku, przy dro-
dze do Bielska-Białej, stoi gmach dawnego gimnazjum, obecnie liceum im. Marcina Wado-
wity. Karol Wojtyła uczęszczał do niego przez osiem lat (1930-1938). Tam zdawał maturę. 
Podczas pamiętnej wizyty w Wadowicach w 1999 r. Jan Paweł II rozmawiając na rynku  
z wadowiczanami, wspominał czas, gdy po zdanym egzaminie dojrzałości chodził z przyja-
ciółmi do cukierni w rynku na kremówki.                                                     (za: www.tvn24.pl) 
Extra… 
× 08.05 - Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 
× 08.05 - Dzień Zwycięstwa 
× 11.05 - Dzień bez Śmiecenia 
× 14.05 - Dzień Farmaceuty 
Znalezione… 
"Ileż łez przelewanych jest w każdej chwili na świecie; każda z nich inna jest od drugiej,  
a razem tworzą jakby ocean rozpaczy, domagający się litości, współczucia, pocieszenia" - 
zauważył. Według papieża najbardziej gorzkie są łzy spowodowane przez ludzką niegodzi-
wość: "łzy tych, którzy doświadczyli brutalnego porwania kogoś bliskiego; łzy dziadków, ma-
tek i ojców, dzieci". Wszystkich cierpiących Franciszek zapewnił: "W tym naszym smutku nie 
jesteśmy sami. Również Jezus wie, co to znaczy płakać po utracie osoby bliskiej". Za jedną 
z najbardziej wzruszających kart Ewangelii uznał scenę, w której Jezus nie mógł powstrzy-
mać łez widząc Marię płaczącą z powodu śmierci swojego brata Łazarza. Franciszek przy-
pomniał, że łzy Jezusa wprawiały w zakłopotanie wielu teologów, ale jednocześnie "podbu-
dowały wiele dusz, uleczyły wiele ran". Płacz Jezusa nazwał "antidotum na obojętność wo-
bec cierpienia braci". "Ten płacz uczy, jak utożsamić się z cierpieniem innych i stać się 
uczestnikiem trudności i cierpienia ludzi żyjących w najbardziej bolesnych sytuacjach. 
Wstrząsa mną, abym dostrzegł smutek i rozpacz tych, którzy widzieli jak zabiera się ciała 
ich bliskich i nie mają już miejsca, gdzie można znaleźć pocieszenie" - mówił papież. Pod-
kreślał, że prawdziwym lekarstwem na cierpienie jest modlitwa. "W pobliżu każdego krzyża 
zawsze jest Matka Jezusa. Swoim płaszczem ociera nasze łzy. Swoją ręką nas podnosi  
i towarzyszy nam na drodze nadziei"                                                                     /za: deon.pl/ 

 

 

Boży człowiek… - św. Jerzy Preca (9 maja) 
Jerzy Preca urodził się w roku 1880 w Valletcie na Malcie  
w wielodzietnej rodzinie. Po skończeniu liceum humanistyczne-
go zaczął studiować na uniwersytecie teologię, aby zostać ka-
płanem. W rok po święceniach kapłańskich w 1907 r. założył 
Towarzystwo Nauki Chrześcijańskiej dla młodych ludzi świec-
kich, którym po odpowiedniej formacji ascetyczno-teologicznej 
powierzał prowadzenie katechezy dzieci i dorosłych. W 1910 r. 
powstała żeńska gałąź Towarzystwa. Życie jego członków, któ-
rzy na co dzień pracowali zawodowo, znamionowała wielka 
dyscyplina; ubierali się skromnie, co kwadrans odmawiali krótką 
modlitwę, godzinę dziennie poświęcali na katechizowanie dzieci  
i dorosłych, a drugą godzinę na własną formację. Po przezwy-
ciężeniu początkowych przeszkód i trudności, 12 kwietnia 1932 
r. Towarzystwo zostało erygowane kanonicznie. Ks. Preca sze-
rzył znajomość Pisma Świętego w przekładzie na język maltań-
ski. Był znanym kaznodzieją i spowiednikiem oraz wielkim czci-
cielem i apostołem miłości Boga objawionej w tajemnicy Wcie-
lenia. Propagował różne formy pogłębionej pobożności. W roku 
1957 członkom założonego przez siebie Towarzystwa zapropo-
nował do prywatnego odmawiania 5 nowych tajemnic różańco-
wych, które nazwał "tajemnicami światła". W 2002 r. tę nazwę  

i niemal niezmienione tematy tajemnic przejął św. Jan Paweł II, wprowadzając je w całym 
Kościele listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Ks. Preca zmarł w opinii świętości w 
Santa Venera na Malcie 26 lipca 1962 r. Modlitwa. Przez wstawiennictwo św. Jerzego daj 
nam Panie łaskę umiłowania Twojej Matki i kroczenia razem z nią po drogach życia. Amen 
Tu es Petrus... 
161. Honoriusz II (15.XII.1124-13.11.1130) [Celestyn II, 1124] Teobald, wybrany po śmierci 
Kaliksta II przez mniejszość kardynałów jako Celestyn II, został napadnięty i zmuszony do 
złożenia urzędu już następnego dnia, czyli 16 grudnia 1124. Celestyna zaliczono w rezulta-
cie do antypapieży. Lamberto dei Fagnani biskup Ostii, wybrany papieżem jako Honoriusz 
II. Zasłużył się jako poseł papieski podczas pertraktacji w sprawie konkordatu wormackiego. 
Po rezygnacji Celestyna II przez lud wyniesiony na tron papieski. Czas jego rządów charak-
teryzował się silnymi napięciami z Normanami. Honoriusz zatwierdził w roku 1126 zakon 
premonstratensów. Zmarł 13 lutego 1130 w Rzymie. 
Zamyśl się… 
„Dekalog jest jak kompas na 
burzliwym morzu, który 
umożliwia nam trzymanie 
kursu i dopłynięcie do lądu”   
            /Jan Paweł II papież/ 

Uśmiech… 
Pewien człowiek wyznaje kapłanowi: - Proszę księdza. Na 
prawdą nie mam żadnych kłopotów i grzechów: nie piję, nie 
palę, nie oglądam się za kobietami, nie kradnę, ... ,... A ka-
płan na to: - Szkoda.- ???? - Szkoda, że się to wszystko 
zmieni jak pan opuści więzienie. 

Coś dla ducha… 
„O zapisanym sercu”  

Jakże często kapłani obiecują wiernym swą modlitwę! Jakże często wierni proszą kapłanów 
o modlitwę! Zapytano kiedyś ojca duchownego, jak on to robi, że potrafi zadośćuczynić tak 
wielu prośbom o wstawiennictwo przed Bogiem. Pobożny mąż odpowiedział wówczas tak: - 
Każda sprawa, z jaką przychodzi ktoś do mnie, zostawia swój  ślad wydrążony w moim ser-
cu; potem podczas cichej modlitwy otwieram serce i mówię: „Panie Boże, czytaj, co tu jest 
napisane!”.                                                                                        /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


