Nasze sprawy
Chrzcielnica Przez cały
miesiąc marzec chrzcielnica
papieska z Wadowic była odnawiana w pracowni konserwatorskiej w Krakowie. Mosiężne jej przykrycie byłe pozłacane w pracowni Politechniki Krakowskiej. Ponieważ kaplica św. Rodziny, gdzie ma miejsce chrzcielnica jest poddana konserwacji, dlatego tymczasowo ulokowaliśmy ją przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia. Życie Boże, które po raz pierwszy
otrzymujemy przy chrzcie świętym – dostajemy dzięki Bożemu Miłosierdziu.
Nowa polichromia W tym roku chcemy wnętrze naszej bazyliki ozdobić nową polichromią.
Rozpoczynamy to dzieło od kaplicy św. Rodziny, w której przygotowane jest specjalne
miejsce na chrzcielnice papieską. Przez ostanie dwa tygodnie Wadowiccy malarze pokojowi czyścili i gruntowali ściany i sufit kaplicy
pod przyszłe malowanie. Orientacyjny koszt
tej pracy zrealizowanej w kaplicy chrzcielnej
będzie wynosił 50 tys. zł.
Intronizacja W ostatni czwartek na mszy
świętej o godz. 12.00 ks. Kard. Franciszek Macharski dokonał poświęcenia i intronizacji obrazu Bożego Miłosierdzia. Obraz ten namalował na polecenie Sióstr z Łagiewnik artysta z
Kamieńca Wrocławskiego Lesłw Ojak. Koszt
malowania wynosi 4 tys. zł. Dziękuję rodzinie
wadowickiej – która chciała być anonimowa za zapłacenie kosztów malowania, oraz transportu.
Bóg zapłać ofiarodawcom. Ostania zbiórka
na sprawy kościoła wynosiła 9.200 zł. Z tych
ofiar dałem część na zaległe długi za posadz-
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kę oraz za mosiężną kratkę pokrywającą ścianę
cudownej kaplicy. Ja tak
wypłacam jak w bardzo marnych zakładach –
daję tylko minimalne zaliczki, ale w określonym czasie będą wypłaceni. Oni wierzą w uczciwość księży.
Pielgrzymka – Wielki Czwartek W Wielki Czwartek do Katedry Wawelskiej – jak co
roku – pielgrzymuje służba liturgiczna z ks.
Arturem Chrostkiem i ks. Mieszkiem Pabisiem.
W tym dniu do Katedry Wawelskiej podążają
młodzi specjalnie związani z ołtarzem z różnych stron diecezji.
Poświęcenie rozdzielni W poniedziałek poświęcimy nową rozdzielnię prądu znajdującą
się przy ulicy Mickiewicza. Nowa rozdzielnia
o mocy 110 tys. watów jest bardzo nowoczesna. Wystarczy wspomnieć że zajmuje 1/6 starych pomieszczeń. Dawna rozdzielnie służyła
od 1952 roku.
Charytatywna pomoc naszemu szpitalowi. Wielka wdzięczność dla ofiarodawców
z ostatniej niedzieli. W poniedziałek 9 kwietnia odbędzie się spotkanie na plebani wadowickiej w sprawie włoskiej pomocy dla naszego szpitala. W spotkaniu tym będą
uczestniczyli: ks. Biskup Kazimierz Nycz,
Starosta i Burmistrz, Proboszczowie z Wadowic, oraz grupa charytatywna z Włoch.
Zapraszamy. 19 maja nasza parafia
będzie gościła „Rodzinę Szkół” noszących
Imię Jana Pawła II. Takich szkół w Polsce jest
160.
Do użytku parafialnego
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO

ROKA IZAJASZA:
Iz 50, 4-7
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu.

PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg
Go wywyższył.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 22(21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
REFREN: (2a) Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to
śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał
Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

EWANGELIA:
Łk 19, 28-40 Wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage
i Betani, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów, mówiąc:
«Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby
was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani
poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązali oślę, zapytali ich
jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie
Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry
Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie
cuda, które widzieli. I wołali głośno: «Błogosławiony Król, /który Przychodzi w imię
Pańskie. /Pokój w niebie/ i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze
spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom». Odrzekł
«Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». Oto słowo Pańskie.

HYMN

TRIDUUM

DO CHRYSTUSA KRÓLA
Hebrajski lud z palmami w rękach
na spotkanie wyszedł Ci.
Hymny, prośby naszych serc
niesiemy dziś przed Ciebie my.
Hosanna na wysokości!
Przed męką Twą oddali Tobie
swojej czci należny hołd.
My zaś przyszliśmy tu dziś
sławić zwycięstwo Twe i moc.
Hosanna na wysokości!
Błagamy Cię, o Stwórco świata:
po wszystkie żywota dni,
mocą twych paschalnych łask
daj nie zmarnować Twej krwi.
Hosanna na wysokości!

Chwała i cześć, o Królu Chryste,
który odkupiłeś nas.
Tobie śpiewał chłopiąt chór,
pod Twoje stopy szaty słał
Hosanna na wysokości!
O Zbawco nasz, witamy Ciebie,
Izraela Tyś jest Król.
W imię Pańskie idziesz nam
Ty, co Dawida zdobisz ród.
Hosanna na wysokości!
Aniołów chór w niebiosach śpiewa
niepojętą wielkość Twą,
chwali Cię śmiertelny człek
i wszechświat, dzieło Twoich rąk
Hosanna na wysokości!

PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK
18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
20.00-22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Rodzice dzieci, które w tym roku przyjmą I Komunię Św.
21.00 Rodzice z dziećmi, które w tym roku przyjmą Sakrament Bierzmowania
WIELKI PIĄTEK
10.00
11.00
12.00
15.00
18.00
21.00
22.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci z klas 0, 1, 2
Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci z klas 3, 4, 5, 6
Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci z klas 1 i 2 Gimnazjum
Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Droga Krzyżowa po rynku
Nabożeństwo Męki Pańskiej
Adorację prowadzi Rycerstwo Niepokalanej
Adoracja Najświętszego Sakramentu dla młodzieży
WIELKA SOBOTA

10.00-15.00
Święcenie pokarmów /co pół godziny/
19.00 Liturgia Wigilii Wielkanocnej
ok.20.30 Procesja rezurekcyjna

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
dopiero w „niebie nowym i ziemi nowej”
(Ap 21,1). Moja Święta Triada: Bóg,
góra i ja! Ile razy jestem w górach, przeżywam ją, doświadczam jej. Bóg, który
przez swojego Świętego Ducha napełnia całą ziemię, obejmuje swoją Boską
światłością górę i mnie. A nad tym
wszystkim unosi się Zmartwychwstały
Pan, którego kosmicznym ciałem jest
cały wszechświat, cały kosmos, a więc
i góra, i ja. I tak jest kosmiczny Chrystus. Ale - wszystko musiało najpierw
przejść przez mękę i śmierć, ukrzyżowanie i konanie, a potem przez Zmartwychwstanie. „Anastasis!” - piękne,
cudowne, budzące radość i nadzieję słowo: „zmartwychwstanie!”

Pierwsze wrażenie, gdy się czyta
dzisiejszą Ewangelię: pełno paradoksów! „Błogosławiony Król” i „oślę”;
„Błogosławiony Król i to, co za kilka
dni się zdarzy: wyśmiany i sponiewierany Jezus i szyderstwo żołnierzy: „Witaj, Królu Żydowski!”; milczenie faryzeuszów i „kamienie, które będą wołać!” To także scena bardzo ekologiczna: góra, oślę i kamienie! Całe stworzenie jest włączone w dzieło zbawcze
Jezusa, bo też i przez grzech pierwszych ludzi zostało skażone i - jak pisał św. Paweł - „aż dotąd jęczy i wdycha w bólach rodzenia, oczekując wyzwolenia z niewoli zepsucia”
(Rz 8,19.21). Pełnia zbawienia nastąpi
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Ks. Roman E. Rogowski

Chrzest Św.:

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dziecko otrzymało Sakrament Chrztu:

Filip Jan ŁOPATECKI, syn Daniela i Anety
Modlimy sie za to dziecko, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Zapowiedzi:

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Adam GAWĘDA syn: Jerzego i Anny zam. Wadowice,
Os. Kopernika 16/2 Joanna Danuta KOT córka: Czesława i Renaty zam. Wadowice, Os. Westerplatte 19/3
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Pożegnaliśmy:
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszedł do wieczności:

Tadeusz RAJDA, ur. 1921 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
-7-

Intencje mszalne:

Ogłoszenia parafialne
NIEDZIELA PALMOWA – 08.04.2001

Poniedziałek 9 kwiecień Marii, Marcelego
6.00 Śp. Michał, Leopolda
Śp. Rozalia Niciejów i zmarła córka
6.30 Śp. Józef, Anastazja
7.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błog. Boże
7.30 Śp. Aleksander Miłek
8.00 Śp. Jan Bielec
12.00 Śp. Magdalena Świątek w 1 rocz. śm.
18.00 Śp. Wiesław Pawłowski w 11 rocz. śm.
Wtorek 10 kwiecień Michała, Makarego
6.00 Śp. Ludwik Siepak
6.30 Śp. Zdzisława Jura
7.00 Śp. Aleksander Miłek
7.30 Śp. Jan Bielec
8.00 Śp. Karola i Maria Góralczyk
12.00 Śp. Genonefa Żmuda
18.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00

18.00

Piątek 13 kwiecień Marcina, Przemysława
WIELKI PIĄTEK
15.00
18.00

11 kwiecień Leona, Filipa
Śp. Stanisław, Marta
Śp. Maria Ziaja
Śp. Zdzisława Jura
Śp. Aleksander Miłek
Śp. Andrzej i Franciszka Kosek
Śp. Stefan Drabczyk w 20 rocz. śm.
i Stefan syn
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
W int. dusz czyścowych
O zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Barbary Zając
O Boże Błogosławieństwo i opiekę
dla Wandy i Władysława w 35 rocz. ślubu

Czwartek 12 kwiecień Juliusza, Wiktora
WIELKI CZWARTEK
18.00

Śp. Urszula Krajewska
Śp. Jadwiga Leśniewska
Śp. Marian Michałek, Anna Jochemczyk
Śp. Marian Pomietło w 6 rocz. śm.
Śp. Aleksander Miłek
Śp. Stanisław, Marta
Za zmarłych z rodz. Dyrczów i Kowalczyków
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Sobota 14 marzec Justyna, Waleriana
WIELKA SOBOTA
19.00

Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
Śp. Józef i Piotr Gołąb
Śp. Aleksander Miłek
Śp. Karol i Anna Płużek
Śp. Jan Kubicki,
Stefania żona Jan syn
Podz. za szczęśliwe operacje oczu
O zdrowuie dla Anny
Niedziela 15 kwiecień Anastazji, Teodora
WIELKANOC
6.00
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
18.00

Śp. Feliks Klaczak
Śp. Stanisław Chrapusta
w 18 rocz. śm.
Śp. Tadeusz Bronisław
Śp. Magdalena Świątek
Śp. Dariusz Majtyka w 10 rocz. śm.
Chrzty
Śp. Jadwiga Leśniewska

1.
Niedziela Palmowa wprowadza
nas w największe tajemnice naszego zbawienia. W liturgii Wielkiego Tygodnia
męka, śmierć i zmartwychwstanie uobecnia się dla naszego zbawienia. Dzisiaj na
godzinę 15.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową po mieście. W 61 rocznicę „Golgoty Wschodu” pragniemy modlić się na
Drodze Krzyżowej za haniebnie pomordowanych.
2.
W Wielką Środę na Nowennie o
godz. 8.30 i 17.30 modlimy się o godne
przeżycie Wielkiego Tygodnia.
3.
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę - rano nie ma nabożeństw w kościele i nie udzielamy Komunii Św. W Wielki Czwartek podczas Mszy
Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
przeżywamy ustanowienie Najświętszego Sakramentu oraz sakramentu Kapłaństwa. Po tej uroczystej Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Ołtarza Wystawienia. Odśpiewamy I
część Gorzkich Żali oraz Adoracja do
godz. 22.00 Na Adorację o godz. 20.00
prosimy rodziców dzieci, które w tym roku
przyjmą Komunię Św. Natomiast o godz.
21.00 prosimy rodziców z dziećmi, które
w tym roku przyjmą Sakrament Bierzmowania.
4.
W Wielki Piątek Mszy Św. nie
ma. Jest to dzień uobecnienia Męki i
Śmierci Pana Jezusa w liturgicznym nabożeństwie, które rozpoczniemy o godz.
18.00. W tym dniu obowiązuje post ści-

sły. Nie ma dyspensy. Dzieci szkolne zapraszamy na adorację: godz. 10.00 - klasy 0, 1, 2. Godz. 11.00 klasy 3,4,5, 6 Godzina12.00 klasy 1 i 2 gimnazjum. O godzinie 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie odprawimy Drogę Krzyżową po rynku. Rozważania poprowadzi Honorowa Straż Serca
Bożego. Po nabożeństwie Męki Pańskiej,
przeniesiemy Najświętszy Sakrament do
Grobu Pańskiego. Odśpiewamy wtedy II
i III część Gorzkich Żali. O godzinie 21.00
adorację poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. Na godzinę 22.00 na adorację
zapraszamy młodzież.
5.
Wielka Sobota to dzień dziękczynienia za Chrystusową śmierć. Adorujemy Pana Jezusa w grobie. Zaleca się w
tym dniu wstrzymanie od pokarmów mięsnych. Święcimy pokarmy w naszej Bazylice od godz. 10.00 do 15.00 co pół godziny, a w Rokowie o godzinie 10.00. Prosimy, aby święcąc pokarmy, podzielić się
częścią z tymi, którzy odczuwają braki.
Będą na to przeznaczone kosze. Liturgię
Wigilii Wielkanocnej rozpoczniemy o godzinie 19.00. Nabożeństwo Najświętszej
Nocy składa się z poświęcenia ognia, paschału i wody chrzcielnej zakończone
Mszą Św. Wielkanocną. Procesja Rezurekcyjna będzie około godz. 20.30. Od
środy do niedzieli kancelaria parafialna
będzie nieczynna. Księża są zajęci szafowaniem sakramentów św., a zwłaszcza
spowiedzi.
/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz
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BŁOGOSŁAWIONE DNI
Tylko jeden tydzień w ciągu roku
liturgia nazywa wielkim. Jest on niezwykły ponieważ w tych dniach przeżywamy
na nowo Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Nie tylko przypominamy sobie historyczne fakty z życia Jezusa, które miały
miejsce przed niespełna dwoma tysiącami lat. Do tych historycznych faktów
związanych z dziełem odkupienia z pewnością nawiąże Kościół w czasie Wielkiego Jubileuszu, który będziemy czcili za 32
lata. Postara się Kościół tak godnie upamiętnić tę pamiątkę Odkupienia jak przeżyliśmy historię Wcielenia w Świętym
Roku.
W Wielkim Tygodniu, a w zwłaszcza podczas trzech dni świętych zwanych
Triduum Sacrum, nie tylko przypominamy
sobie najważniejsze zdarzenia z życia Jezusa, ale one w liturgii tych dni stają się
obecne. Boża wszechmoc, poprzez kapłańską służbę, uobecnia odkupieńcze
dzieło Naszego Zbawiciela.
Dni Wielkiego Tygodnia są źródłem i szczytem życia Jezusa Chrystusa
na ziemi. Stąd biorą swą moc wszystkie
Sakramenty Święte. Na niej opiera się
działalność Kościoła Świętego. Te święte
dni ukazują piękno Sługi Jahwe – Jezusa
Chrystusa.
Kapłani w tych dniach mają pełną świadomość jak bardzo potrzebni są Bogu i ludziom. Bogu – bo Jego łaską obdzielają
przyjmujących Sakramenta Święte. Natomiast ludziom – bo dzięki pracy kapłańskiej mogą być pojednani z Bogiem.
Gdy czcimy kapłaństwo Jezusa
Chrystusa – Żertwę i Ofiarę, ogarniamy
naszą myślą wszystkich uczestników ka- -4-

płaństwa Chrystusowego. Kapłaństwo
wiernych – jest udziałem każdego
ochrzczonego w życiu Jezusa. Służebne
kapłaństwo nosi każdy wyświęcony kapłan naznaczony stygmatem wielkoczwartkowej miłości: „To czyńcie na
Moja pamiątkę”
Od samego początku pontyfikatu
Jana Pawła II kapłani w Wielki Czwartek otrzymują specjalny list od Papieża.
Co roku od przeszło dwudziestu lat Najwyższy Kapłan dzieli się swoimi radościami i kłopotami z wszystkimi Sługami Sakramentu i Słowa. W listach pisanych
przez Ojca Świętego do kapłanów nieustannie przewija się wielka miłość i troska o sakrament ołtarza. Ponad wszystko widać w nich echo wielkoczwartkowej rozmowy Mistrza z uczniami w Wieczerniku.
W Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza podczas trzech dni świętych jeszcze
z większą miłością chcemy patrzyć na
kapłanów. Ogarniać ich swoją modlitwą.
Przyjmować w ich intencji Komunię
Świętą. Ofiarować za nich swoje krzyże.
Nasza miłość do kapłanów wyzwala w
nich nowe energie. Uskrzydla ich do pracy. Często zapominamy o tym jak bardzo
wielką mamy moc do mobilizowania innych do pracy. Zapominają o tym współmałżonkowie. Nie pamiętają o tym rodzice. Czasami wypada to z głowy nauczycielom. Mobilizacja do dobrego. Nieustanne żale, pretensje, oskarżenia – zniechęcają. Podcinają. Odbierają chęć wysokich
lotów.
Kapłan z ludu i dla ludu. Parafianie, czyli biblijny lud powinien mieć świa-

domość obowiązku rodzenia nowych
powołań kapłańskich i zakonnych. Żywotność wiary w określonej parafii mierzy się między innymi także ilością powołań kapłańskich i zakonnych. Parafia,
w której nie ma miłości do kapłanów staje
się z biegiem czasu obumarłem łonem
powołaniowym.
Nasza parafia dziękuje Bogu za
dziesięciu kapłanów, którzy aktualnie
należą do naszej wspólnoty. Wśród nich
nieustannie pamiętamy o Janie Pawle II
– chlubie kapłanów wadowickich. Oddaje hołd Maryi - Służebnicy za dwa żeńskie zakonne powołania. Z pokorą modli
się o wytrwanie dla dwóch naszych kleryków. Z wielką czcią myślę o rodzinach,
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w których wyrosły powołania kapłańskie i
zakonne.
Podczas dni świętych Wielkiego
Tygodnia z wielką miłością myślimy o kapłanach, którzy w przeszłości dalszej czy
bliższej duszpasterzowali na niwie wadowickiej. O żywych i zmarłych. Jak również o tych, którzy teraz pracują. Z jakąż
wdzięcznością myślimy o naszym księdzu
Infułacie Suderze, jak również o księdzu
Infułacie Jagoszu, który w ostatnich dniach
poprzez rekolekcje głębiej wprowadził nas
w tajemnice Bożego Miłosierdzia. Każdy
z nas miał i dalej ma swego ulubionego
kapłana, swoją ukochaną siostrę zakonną.
Oby w tych dniach ożyła na nowo pamięć
i miłość do nich.
Ks. Proboszcz

ZAPŁAĆ REKOLEKCJONISTOM

Mamy wielką wdzięczność dla ks. Inf. Jagosza za bardzo pobożne i mądre wprowadzenie nas w misterium Bożego Miłosierdzia. Specjalnie na czas tych rekolekcji musiał przebyć wielką odległość: z Rzymu do Wadowic. Cenimy sobie bardzo gorliwą służbę ks.
Infułata.
Ks. Andrzejowi Scąbrowi pracownikowi Metropolitalnego Sądu w Krakowie dziękujemy za danie dużej dawki radości dzieciom szkolnym i młodzieży podczas ostatnich rekolekcji. Ks. Arturowi Chrostkowii oraz Siostrom katechizującym i Paniom Katechetkom
za wielki wkład w zorganizowanie rekolekcyjnych dni.
Ks. Proboszcz

PIELGRZYMKA NA LITWĘ

15-19 czerwca 2001

Zapisy:
Kancelaria Parafii Ofiarowania
NMP w godz. 9.00 - 10.00

Kowno, Szydłów, Szawle,
Troki, Wilno
Koszt 650,- zł.

Bliższe informacje tel. 8731928
-5-

