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Pielgrzymka do Wadowic i Inwałdu 

Podróże to jedyna rzecz na którą wydajemy pieniądze, a sta-
jemy się bogatsi. 21 maja dzieci komunijne wraz z rodzicami 
odbyły pielgrzymkę dziękczynną do Wadowic i Inwałdu. Wyru-
szyliśmy rano o 6.30 spod naszego Sanktuarium. Pomimo po-
czątkowych przelotnych opadów, pogoda była wymarzona, nad 
Krakowem niebo było błękitne. Pierwsze kroki skierowaliśmy do 
Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II. 

Nowa ekspozycja stała w przebudowanym domu papieża to 
nowoczesna, multimedialna wystawa, która nie tylko pozwala 
poznać lub odkryć na nowo życie, działalność i nauczanie Czło-
wieka, który zmienił oblicze współczesnego świata, ale też zabie-
ra zwiedzających w podróż w czasie, dotykając najnowszej histo-
rii Polski. Jej autorami są Barbara i Jarosław Kłaputowie z pra-
cowni Kłaput Project. Zaprasza do swego rodzaju spotkania  
z naszym ukochanym Ojcem Świętym. Prezentowana tu postać 
św. Jana Pawła II to nie kolejny Jego pomnik, ale to człowiek  
z krwi i kości. 

Około 1200 metrów kwadratowych powierzchni wystawienni-
czej na czterech kondygnacjach budynku podzielono na szesna-
ście stref, które prowadzą śladami życia Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II. Najważniejszą strefą – sercem Muzeum – jest Mieszka-
nie Wojtyłów, w którym Karol przyszedł na świat i przeżył 18 lat. 

Następnie  odmówiliśmy Litanię Loretańską w wadowickiej 
świątyni. Zobaczyliśmy miejsce tak drogie Ojcu Świętemu, gdzie 
był ochrzczony i z wielką pilnością służył do Mszy świętej. Naszą 
uwagę przykuł zegar słoneczny na elewacji świątyni z dającym 
do myślenia napisem: „Czas ucieka, wieczność czeka”. 

Kolejnym punktem na trasie naszej podróży był pobliski Park 
Miniatur "Świat Marzeń". To jedyne miejsce, w którym możliwa 
jest podróż dookoła świata w ciągu jednego dnia. Potrzebne jest 
tylko kilka minut by przekroczyć granicę. 

Pomysłowo zaprojektowane alejki prowadzą turystów do ko-
lejnych państw i ich cennych zabytków. W Parku Miniatur znaj-
duje się ponad 50 modeli najsławniejszych cudów architekto-
nicznych świata, m.in.: Świątynia Akropolu, Koloseum, Krzywa 
Wieża w Pizie, Bazylika św. Piotra, Statua Wolności, Mur Chiński, 
Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Big Ben, Sfinks, Biały Dom. 

Uśmiech na twarzach i zadowolenie najmłodszych pokazuje, że 
wyjazd był udany, pouczający i radosny. Posłuchajmy ich reflek-
sji: „Najbardziej na wycieczce podobało mi się zwiedzanie domu 
rodzinnego Jana Pawła II. A najbardziej muzeum Jana Pawła II, 
ponieważ dowiedziałem się o jego historii i o jego rodzinie. Było 
też wiele filmów o Janie Pawle II, z których wiele się nauczyłem” 
(Wiktor z Tarnowca). „Z wycieczki do Wadowic i Inwałdu najbar-
dziej podobało mi się zwiedzanie kościoła. Podobało mi się po-
nieważ było tam bardzo ładnie, była tam też piękna chrzcielnica 

  
 
 
i ściany z tysiącami różańców. Na suficie były piękne ma-
lowidła” (Milena z Tarnowca). „Na tej wycieczce było 
wspaniale. Dom papieża był bardzo piękny. W Parku Mi-
niatur było bardzo dużo miejsc, które są związane z wiarą 
innych krajów. Było też mini wesołe miasteczko. Znajdo-
wało się w nim: młot, gokarty, diabelski młyn, dom stra-
chów. W tym domu było strasznie, pani przewodnik miała 
rację, że bez pampersa nie wchodzić, na kolejce było cu-
downie, najpierw pomału i nagle siup, tak szybko, że chy-
ba Sonic jest wolniejszy. Chętnie powtórzyłabym tą wy-
cieczkę. Organizował ks. Wojciech Kmiotek” (Julia z Sąd-
kowej). 

Ks. Wojciech 

 

 

 SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 1,1-11   Hbr 9, 24-28; 10, 19-23    
Łk 24,46-53 Ps 47    

 

Zbliżamy się do końca okresu paschalnego. Przez 40 
dni spotykaliśmy się ze Zmartwychwstałym. Był to 
czas budowania relacji z Jezusem, słuchania Jego 
nauk – niejako poznawania „pierwszej księgi”,  
o której mowa w dzisiejszym fragmencie z Dziejów 
Apostolskich. Rozpoczyna się teraz czas „drugiej 
księgi” - oczekiwania na Ducha Świętego, przyjęcia 
Go i życia w Jego prowadzeniu. Będąc świadkami 
Wniebowstąpienia nie mamy biernie oczekiwać 
powtórnego przyjścia Jezusa ale współpracować  
z Jego łaską, z obecnością Ducha Świętego w nas  
i podążać dzień po dniu do chwały Nieba, do której 
jesteśmy wszyscy powołani. 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. We wtorek odpust Nawiedzenia 
NMP. Msze św. o godz. 7:00, 10:00 
(SUMA z procesją i litanią do Matki 
Bożej), 18:00 (Bierzmowanie). Nie jest 
to święto obowiązkowe ale zaprasza-
my wszystkich parafian do wspólnego 
świętowania, również dzieci, które 
mają wolne w szkole. 
2. We wtorek nie będzie Koła biblijne-
go. 
3. W środę o godz. 16:30 zapraszamy 
chłopców z klas trzecich lub starszych, 
którzy chcieliby zostać ministrantami. 
Spotkanie będzie miało miejsce  
w kościele. 
4. W środę o godz. 19:00 Nabożeń-
stwo Zawierzenia (Fatima): Msza świę-
ta i procesja różańcowa. Do posługi 
prosimy strażaków z Brzezówki. 
5. Nabożeństwa czerwcowe od 
czwartku w dni powszednie o godz. 
17:30 i w niedziele o godz. 16:00. 
6. W czwartek święto Rocznicy Po-
święcenia Kościoła Katedralnego.  
O godz. 20:00 dodatkowa Msza świę-
ta. Po niej adoracja, która kończy się w 
piątek o godz. 14:30. 
7. W tym tygodniu wypada pierwszy 
piątek. Spowiedź we Wrocance od 
godz. 16:00 i Msza św. o godz. 16:30 
oraz w Tarnowcu od godz. 17:00. 
8. W piątek po Mszy świętej wieczor-
nej spotkanie KSM. 
9. Z racji pierwszej soboty przed połu-
dniem odwiedzimy chorych. O godz. 
17:00 nabożeństwo pierwszosobotnie. 
10. W sobotę o godz. 16:00 grill dla 
scholi dziecięcej. 
11. W tą sobotę w katedrze rzeszow-
skiej będą miały miejsce święcenia 
kapłańskie. Polecamy modlitwie nowo 
wyświęcanych księży. 
12. W najbliższą niedzielę Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. To także 
pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy  
o godz. 7:00 i 8:30 Adoracja, przed 
Mszą o godz. 10:00 i 11:30 szkoła mo-
dlitwy, o godz. 16:00 zmiana tajemnic 
różańcowych. 
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 8. i 9. z Tarnowca. 
 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 30.05  

7:00 + Andrzej Głąb (w 2. rocz. śm.) 

18:00 + Stanisława Skop (w 12. rocz. śm.) 

+ Aniela, Roman, Stanisław Forc 

Poza + Edward Michna (greg. - int. od 
firmy PIT-STOP) 

+ Maria Świątek (int. od Pracowni-
ków Szkoły Podstawowej w Tarnow-
cu) 

+ Adela Orzechowicz (int. od rodziny 
Misiorów i Steców z Czeluśnicy) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Marii i 
Jana Sajdak) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. od 
wnuka Daniela z Karoliną) 

Wtorek 31.05 - Uroczystość Nawiedzenia NMP 

7:00 + Maria Tomasik (int. od siostry 
Wandy i Mariana) 

+ Genowefa Betlej (int. od rodziny 
Marków) 

+ Marian Pawluś (int. od siostry 
Stanisławy z rodziną) 

10:00 SUMA ODPUSTOWA 

Poza + Edward Michna (greg. - int. od 
Rafała i Pauliny Drożdż z dziećmi) 

+ Maria Świątek (int. od koleżanek 
z klasy z liceum) 

+ Adela Orzechowicz (int. od rodzi-
ny Lenkiewiczów) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od 
Elżbiety z Jasła) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. od 
wnuka Mateusza) 

18:00 BIERZMOWANIE 

Środa 01.06 – św. Justyna 

7:00 + Maria Tomasik (int. od kuzyna 
Stanisława ze Spornego z rodziną) 

+ Genowefa Betlej (int. od rodziny 
Boratynów) 

19:00 Za ofiarodawców 

O szczęśliwe rozwiązanie dla Marii 

Poza + Edward Michna (int. od Aleksandry 
i Krystiana Pasterczyk z synem) 

+ Adela Orzechowicz (int. od An-
drzeja Ziomka z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od Mar-
cina i Agnieszki Lula z rodziną) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. od 
wnuczki Dominiki z mężem) 

Czwartek 02.06 -  święto Rocznicy Poświęce-
nia Kościoła Katedralnego 

7:00 
 

+ Genowefa Betlej (int. od Oli Bigos) 

+ Stefania i Edward Landoch 

18:00 + Maria i Tadeusz Goleń 

Dziękczynna w 47. rocz. ślubu Anny i 
Wacława, z prośbą o dalszą opiekę i 
Boże błogosławieństwo 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Witusików z Tarnowca) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Anny 
Serwa z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od sąsia-
dek Ali) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. od 
wnuka Marcina z rodziną) 

Piątek 03.06 – św. Karola Langwy i towarzyszy 

7:00 + Genowefa Betlej (int. od Janiny 
Bigos) 

Za Bogusławę, dziękczynna za łaski, 
z prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej Tarnowieckiej 

16:30 
Wrocanka 

+ Jan Hydzik (int. od siostry z rodzi-
ną) 

18:00 Prośba o opiekę i Boże błogosła-
wieństwo za wstawiennictwem 
Matki Bożej Tarnowieckiej dla Marii 
i jej rodziny 

Poza + Edward Michna (int. od Zofii i 
Jana Gawron z rodziną z Szebni) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Maryli 
i Jadwigi Chochołek i Marty Mot-
kowicz 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od 
Michała i Anny Lula z dziećmi) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. od 
wnuczki Moniki z mężem) 

Sobota 04.06 

7:00 + Genowefa Betlej (int. od Danuty z 
rodziną) 

+ Marian Świątek 

18:00 Prośba o opiekę i błogosławieństwo 
Boże za wstawiennictwem Matki 
Bożej Tarnowieckiej dla Roberta i 
jego rodziny 

+ Halina Maderak z Nowego Sącza 

Poza + Edward Michna (int. od rodziny 
Łuszczów) 

+ Adela Orzechowicz (int. od An-
drzeja Polasek z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od 
sąsiadek Ali) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. od 
Pawła i Grzegorza z żoną) 

Niedziela 05.06 

7:00 + Michalina Urbańska 

8:30 
Wrocanka 

+ Józef (w 2. rocz. śm.) 

10:00 + Józefa i Tadeusz Wielgosz 

Poza + Edward Michna (int. od sąsiadów 
Bożeny i Zbigniewa) 

+ Adela Orzechowicz (int. od Danie-
la i Doroty Polasek z rodziną) 

+ Kazimierz Wartyzela (int. od 
koleżanek i kolegów córki Alicji z 
firmy Baltic Wood) 

+ Zofia Machowska (greg. - int. od 
wnuczki Marleny z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Gwiżdż (w 11. rocz. 
śm.) i Katarzyna 

16:30 Za zmarłe siostry z róży Matki Bożej 
Opiekunki Rodzin oraz o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże dla żyją-
cych sióstr 

 
 

 


