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Wciąż ofiarni.
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie zorganizo-
wało w zeszłym tygodniu
zbiórkę żywności w du-
żych sklepach wadowic-
kich. Z tej kwesty nasz ze-

spół charytatywny otrzymał 541 kg ar-
tykułów żywnościowych. Jedzenie to
rozdano pomiędzy najuboższe rodziny
naszej parafii.

Rodzina  w domu.
W 81 rocznicę urodzin Papieża Jana
Pawła II nasza parafia wraz ze szkołą
w Radoczy, noszącą imię Ojca Św., zor-
ganizuje 18 maja zjazd tych szkół. Jest
ich w Polsce około 130. Dyrekcje tych
szkół otrzymały zaproszenie wraz z
konkretnym programem spędzenia tego
dnia w Wadowicach. Poszukujemy ofia-
rodawców, którzyby pomogli w nakar-
mieniu uczestników tego spotkania.

Wadowice –
miasto papieskie.

Jest to trudne wyzwa-
nie dla mieszkańców
naszego miasta do re-
alizacji w życiu codziennym. Temu trud-
nemu problemowi było poświęcone ze-
branie w Wielki Poniedziałek ducho-
wieństwa wadowickiego z ks. Bisku-
pem Kazimierzem Nyczem. Wnioskiem
tego spotkania było twierdzenie: najlep-
szym sposobem uhonorowania nasze-
go najwspanialszego Rodaka jest wsłu-
chiwanie się w to co mówi, ażeby wcie-
lać Jego słowa i naukę w nasze życie.
Sposób życia i nauczania Ojca Św. ma
wpływać specjalnie na kształtowanie
Wadowiczan. Zastanawiano się również
, jak jeszcze lepiej obsłużyć pielgrzy-
mów nawiedzających Wadowice.

Składam najserdeczniejsze podziękowania tym, dzięki którym nasz biuletyn pa-
rafialny „Bazylika” wciąż się ukazuje. Bardzo dziękuję tym, którzy biuletyn za-
pisują. Dziękuję cierpliwym przepisywaczom.
Wyrażam wdzięczność wydawnictwu. Specjal-
ne podziękowania dla kolporterów. Naszym
Czytelnikom – za ukochanie naszego pisma pa-
rafialnego – nisko się kłaniam. Niech wszyst-
kim Zmartwychwstały Chrystus przymnaża
wszelkiej pomyślności.

Ks. Proboszcz

„Wiara nas uczy, iż ten tylko współuwielbionym z Chrystu-
sem będzie w niebie, kto zezwoli być z Nim współukrzyżowa-
nym na ziemi”

Abp Z. Sz. Feliński

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
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Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysię-
gi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

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

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 10, 34a. 37-43
„Świadectwo Piotra o zmartychwstaniu.”

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:
Kol 3, 1-4
„Dążcie tam, gdzie jest Chrystus.”

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

EWANGELIA:
J 20, 1-9     Apostołowie przy gobie Zmartwychwstałego .
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła
do nich: „Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.Wyszedł więc Piotr
i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętną na jednym miej-
scu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do
grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że
On ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Sładają jej wierni uwiedbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzia Galileja.

Wiemy, żeś zmarwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądz nam miłościwy.

Pomoc biednym studentom.
W Niedzielę Palmową przy naszej ba-
zylice na biednego krakowskiego żaka
uzbierano 895 zł.

Wadowicka Droga Krzyżowa.
W Niedzielę Palmową odprawiliśmy
Drogę Krzyżową ulicami naszego mia-
sta. Duży krzyż, niosły poszczególne
grupy. Najbardziej entuzjastycznie pod-

Nasze sprawy
jęły krzyż dzieci. Nie wiem dlaczego za-
brakło do niesienia krzyża ludzi bezro-
botnych. Czyżby ich w Wadowicach nie
było? Również młodzież, która uczest-
niczyła w tej Drodze nie chciał utożsa-
miać się z Krzyżem Pana Jezusa. Zabra-
kło przy Krzyżu także młodych matek i
ojców. Krzyż niosły babcie i dziadko-
wie. Zabrakło wadowickiej Służbie
Zdrowia połączenia swego powołania z
Krzyżem Jezusa.

Marianna Majewska ur. 1922 r., zam. Plac Jana Pawła II

Sławomir Mazuga, syn Antoniego i Krystyny z d. Głuszek, zam.
Wadowice, oś. XX-lecia 10/55 i Ilona Władysława Sęk, córka
Władysława i Cecylii z d. Pająk, zam. Borek Szlachecki 61

W przeżywaniu pierwszych Uroczystości Pas-
chalnych w nowym tysiącleciu pragniemy włą-

czyć się w „...hymn chwały i dziękczynienia
całego Kościoła” (Jan Paweł II) za łaskę
odkupienia, stając przy Krzyżu i Pustym
Grobie Zbawiciela. Korzystając z czasu
głębokich przeżyć prosimy o przyjęcie naj-
lepszych życzeń i daru wdzięcznej modlitwy.
Niech łaska Chrystusa – Zwycięzcy opro-

mienia, umacnia i uświęca każdy dzień.
żzy Redakcja
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  16 kwiecień  Bernadetty, Julii
  6.00 Śp. Honorata Brańka
  7.30 Śp. Kazimierz Skoczylas w 21 rocz .śm.
  9.00 O błog. Boże dla Marii i Pawła Walczyków

 w 25 rocz. ślubu
10.30 Śp. Józef, Wiktoria i Józef syn
12.00 Śp. Władysław Jędrzejowski
13.15 Śp. Jan i Józef
18.00 Śp. Romańczyk Leszek

Wtorek  17 kwiecień  Roberta, Rudolfa
  6.00 W podziękowaniu za 19 lat małżeństwa

z prośbą o dalsze błogosławieństwo
  6.30 Śp. Jan Bogacz
  7.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodz. Mirochów
  7.30 Śp. Aleksander Miłek
  8.00 Śp. Tadeusz Brańka w 31 rocz. śm.
12.00 Śp. Zdzisław Jura
18.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski

z prośbą o dalsze błogosławieństwo

Środa  18 kwiecień  Apoloniusza, Bogusławy
  6.00 Śp. Stefania i Ludwik Brańka
  6.30 Śp. Stanisław Kruk
  7.00 Śp. Zdzisława Jura
  7.30 Śp. Józef i Karolina Gał
  8.00 Śp. Helena Kawończyk
12.00 Śp. Jan, Aniela Piórek

Śp. Stanisław Cieślik
Nowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy
18.00 W int. dusz czyścowych

Śp. Stanisław i Helena

Czwartek 19 kwiecień   Leona, Adolfa
  6.00 O opiekę i pozytywne załatwienie

spraw syna Jarosława
  6.30 Śp. Tadeusz Sumera
  7.00 Podziękowanie za zdrowie rodziny
  7.30 Śp. Helena Kawańczyk
  8.00 Śp. Zdzisława Jura
12.00 Śp. Stanisław Polak i jego rodzina
18.00 Śp. Maria Zięba

Piątek  20  kwiecień   Czesława, Agnieszki
  6.00

  6.30 O wytrwanie i przemianę
  7.00 Śp. Sylwester Warmuz
  7.30 Śp. Tadeusz Rajda od sąsiadów z bl. 8
  8.00 Śp. Helena Kawańczyk
12.00 Śp. Konstanty w 15 rocz. śm.
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

O błog. Boże dla Marii i Józefa
w 27 rocznicę ślubu
i błog. Boże dla ich dzieci

Sobota  21  marzec   Anzelma, Feliksa
  6.00

  6.30 Śp. Tadeusz Rajda
  7.00 Śp. Jan Zając w 4 rocz. śm.
  7.30 Śp. Zdzisław Tyrszmidt
  8.00 Śp. Piotr i Bolesław Cześlik
12.00 Śp. Stanisław Czermiński
18.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie

i błog. Boże dla Ireny i Mieczysława
w 45 rocz. ślubu
i Lucyny i Henryka w 5 rocz. ślubu

Niedziela   22 kwiecień Łukasza, Leona
  6.00 Przebłaganie Boga z prośbą

o nawrócenie grzeszników
  7.30 Śp. Jerzy Szera
  9.00 O Boże błog. w pracy kapłańskiej

dla Jerzego
Śp. Stanisław Dziwisz

10.30 Śp. Czesław Pawlik
Śp. Józef Matuszyk
Śp. Marek Kamiński

12.00 Śp. Kazimierz Lempart,
Karolina Polus i ich rodziców

13.15 Chrzty
18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże

i zdrowie dla Stanisława i Alfredy
Burzyńskich w 45 rocz. ślubu

Ogłoszenia parafialne
1. Z okazji Świąt Wielkanocnych ży-

czymy sobie, byśmy w słabościach ludz-
kich doświadczyli Mocy Bożej, która
wszystko zwyciężą..

2. W naszej bazylice w niedziele i świę-
ta są Nieszpory na pół godziny przed wie-
czorną Mszą Św.

3. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych. Składka przeznaczona jest na Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski.

4. Biskupi zachęcają nas, aby nadcho-
dzący tydzień – Tydzień Wielkiej Oktawy
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego –
nazywany dawniej Tygodniem Białym,
przeżyliśmy przy wyłączonych telewizo-
rach. Jest to próba uwalniania się od znie-
wolenia telewizyjnego.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 15.04.2001
5. W przyszłą niedziele czcimy Boże

Miłosierdzie. Pielgrzymujemy do Łagiew-
nik. Koszt wynosi 10 zł. Wyjazd o godz.
7.00. Można się zapisać w zakrystii lub w
kancelarii.

6. Nowennę do Miłosierdzia Bożego
będziemy odprawiać w tym tygodniu o
godz. 15.00

7. Na Nowennie do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy o godzinie 8.30 i 17.30
modlimy się za młodzież, która przyjmie
Sakrament Bierzmowania.

8. Po Świętach Wielkanocnych pra-
gniemy przystąpić do wykonania polichro-
mii w kaplicy Świętej Rodziny.

/-/ ks. Jakub Gil Proboszcz

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
Zwięzłość tego opisu i prozaiczność faktów, do-
tyczących ludzi, świadczy tylko o realiźmie Wy-
darzenia. A Wydarzenie było wielkie, po Wcie-
leniu największe: Zmartwychwstanie Chrystu-
sa, (Anastasis Christou)! I od razu przypomnij-
my słowa Apostoła z Tarsu: "Jeżeli Chrystus
nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i
aż dotąd pozostajemy w naszych grzechach" (1
Kor 15,14-17). Łukasz nie ukrywa, że apostoło-
wie nadal nie wierzyli w zmartwychwstanie Mi-
strza i gdy kobiety doniosły im o pustym gro-
bie, uważali to za "czczą gadaninę i nie dali wia-
ry". Zresztą, nawet Piotr po sprawdzeniu, że grób
jest pusty, jedynie "wrócił do siebie i dziwił się
temu", co się wydarzyło. Kobiety nie tyle były
zdziwione pustym grobem, co przestraszone
angelofanią, gdy dwaj aniołowie ogłaszali: "Dla-
czego szukacie Żyjącego wśród umarłych? Nie
ma Go tutaj: zmartwychwstał!" I rzeczywiście
zmartwychwstał! Zgodnie z tym, co mówił i co
przypomnieli aniołowie: "Syn Człowieczy musi
być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowa-

ny, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie". Dla
nas wielka nadzieja i wielka radość! I pytanie,
które ciągle aktualne staje przed nami: Dlacze-
go szukacie Żyjącego wśród umarłych? Nie ma
Go tu - zmartwychwstał! "Dlaczego więc szu-
kasz Żyjącego Pana wśród umarłych? Najpierw:
czy rzeczywiście szukasz? Potem: dlaczego
wśród umarłych? - w innych religiach i ruchach
sektach i błędach, w niemoralnej moralności i
pogańskich dekalogach? Korea Północna, Góry
Diamentowe. Chong-Won, Koreańczyk w śred-
nim wieku. Uczył się i trochę pracował w ZSRR,
ale potem musiał przejść na rentę. Mówi dobrze
po rosyjsku. Powiada do mnie: "Byłem w Związ-
ku Radzieckim i zetknąłem się z prawosławnym
chrześcijaństwem. To mądra i piękna religia. Te-
raz jestem prawosławnym chrześcijaninem. To,
co mnie urzekło to dwie rzeczy: że Chrystus był
Azjatą, jak my, Azjaci, i że zmartwychwstał. Ta-
kie piękne słowo: "Woskriesienie". To wielki cud!
A ja jestem trochę inwalidą, trochę chorym, i
chyba długo nie pożyję, ale cieszę się, że zmar-
twychwstanę. Ks. Roman E. Rogowski
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Bliższe informacje tel. 8731928

15-19 czerwca 2001
Kowno, Szydłów, Szawle,
Troki, Wilno

Koszt  650,- zł.

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

PIELGRZYMKA NA LITWĘ

W najbliższą niedzielę, w ostatnim
dniu Oktawy Zmartwychwstania Pań-
skiego obchodzimy Święto Miłosierdzia
Bożego. Obraz Jezusa Miłosiernego jest
najbardziej rozpowszechnionym wize-
runkiem Zmartwychwstałego Pana. Jak
Miłosierdzie Boże najpełniej zostało
objawione w męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa, tak w zwykłym ludz-
kim życiu najlepiej je widać, kiedy dźwi-
ga człowieka z nędzy. Człowiek –
zwłaszcza w nałogu – sam nie ma ta-
kich sił, żeby zacząć nowe życie. Do
wyjścia z nałogów konieczna jest łaska
Boża, którą człowiek wyprasza sam, lub
wypraszają mu inni. Orędzie siostry Fau-
styny o Miłosierdziu cieszy się dzisiaj
ogromnym powodzeniem, bo zaspoka-
ja dwie podstawowe potrzeby ludzkie-
go serca: pragnienie miłości i poczucie
bezpieczeństwa. W Dzienniczku św. sio-
stra Faustyna zapisała, że Miłosierdzie
Boże jest jak złota nić wpleciona w całe
nasze życie. Nie ma ani jednej chwili, w
której bylibyśmy pozbawieni Miłosier-
dzia Bożego.

Jezu ufam Tobie oznacza zanurzenie
w miłosierna miłość Bożą.
     Na tyle ufam, na ile spełniam wolę
Bożą. Takie znaczenie ma podpis na
obrazie: „Jezu ufam tobie”. Jezus powie-
dział Faustynie, że ufność jest jedynym
naczyniem do czerpania łask. Ona dała
przykład całkowitego zaufania Bogu.
Ufność jest najtrudniejsza w chwilach
krzyża. Siostra Faustyna gdy cierpiała,

Jezu ufam tobie
przychodziła przed Tabernakulum i mó-
wiła : „ Panie, choćbyś mnie zabił - ja
ufać Ci będę”. Napisała taki piękny
tekst w Dzienniczku: „Kiedy dusza
moja jest udręczona – myślę, że Jezus
jest dobry i pełen miłosierdzia. Choć-
by się ziemia usunęła spod stóp moich,
nie przestanę mu ufać”. Święta Fausty-
na poznała Boga - nie tylko jako
wszechmoc i mądrość, ale również jako
miłosierdzie. Wiedziała, że Bóg, który
ją kocha, który jest Ojcem, nie może
chcieć zła dla swego dziecka, lecz z
każdej sytuacji, nawet bolesnej, potrafi
wyprowadzić dobro. Dlatego z upły-
wem lat, chociaż zwiększały się cier-
pienia Faustyny, ona coraz bardziej ufa-
ła Bogu. W każdym wydarzeniu, jak
pisała, starała się dostrzec miłującą rękę
Ojca Niebieskiego

Kontemplacja tajemnicy Miłosier-
dzia Bożego rodzi pragnienie, aby stać
się również miłosiernym wobec innych.
Pan Jezus prosił Faustynę, żebyśmy w
ciągu dnia spełniali chociaż jeden akt
miłosierdzia z miłości do Niego. Waż-
na jest intencja, bo odróżnia chrześci-
jańskie miłosierdzie od różnie motywo-
wanej dobroczynności. Trzeba zacząć
od drobnych kroków, a kiedy człowiek
robi to systematycznie, nabiera wpra-
wy, przemienia się i miłosierdzie zaczy-
na ogarniać wszystkie wymiary jego
życia. Staje się miłosierny w słowach,
myślach i w czynach. Jest wrażliwy na
potrzeby innych ludzi. Siostra Fausty-

na wskazuje, że  miłosierdzie ludzkie
ma ścisły związek z Miłosierdziem
Bożym. To przez ludzi Miłosierdzie
Boże przychodzi na świat.
Zgodnie z pragnieniem Pana Jezusa
Dzieło Miłosierdzia jest ściśle zwią-
zane z misterium paschalnym. Właśnie
w nim – w męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa – najpełniej obja-
wiła się tajemnica Miłosierdzia Boże-
go. To Święto Bożego Miłosierdzia
przeżywane w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy podkreśla tę podstawową
prawdę, że Bóg jest miłosierny i po-
słał swego syna na świat, który przez
misterium paschalne nas odkupił. Li-
turgia tego dnia (ósmego po cudownym
Zmartwychwstaniu} ukazuje spotkanie
Pana Jezusa w Wieczerniku z aposto-
łami a zwłaszcza ze św. Tomaszem.
Wspomina słowa ustanowienia Sakra-

mentu Pokuty, czyli Sakramentu Miłosier-
dzia. Człowiek najpełniej doznaje Mi-
łosierdzia Bożego, kiedy odpuszczone
mu są grzechy. Święto Miłosierdzia Bo-
żego zostało ustanowione w całym Ko-
ściele w roku 2000. W naszej diecezji
ks. Kardynał Macharski ustanowił je
przed ośmiu laty. W tym roku w naszej
parafii chcemy uroczyściej przeżywać to
święto. Znakiem tego pogłębionego prze-
żywania będzie przyjście w tym dniu ca-
łymi rodzinami do naszej bazyliki na
mszę św. z obrazem Miłosierdzia Boże-
go. W kościele chcemy poświęcić rodzi-
ny Bożemu Miłosierdziu. A następnie ten
akt oddania rodziny, prosimy powtórzyć
we własnych mieszkaniach podczas
wspólnej, wieczornej modlitwy.

Ks. Proboszcz

Poniedziałek: Dz 2, 14. 22-32   *   Mt 28, 8-15
Wtorek: Dz 2, 36-41   *   J 20, 11-18
Środa: Dz 3, 1-10   *   Łk 24, 13-35
Czwartek: Dz 3, 11-26   *   Łk 24, 35-48
Piątek: Dz 4, 1-12   *   J 21, 1-14
Sobota: Dz 4, 13-21   *   Mk 16, 9-15

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ


