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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘGO PIOTRA APOSTOŁA:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

Nasze sprawy

EWANGELIA:

Łk 24, 13-15   Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba.

Dz 2, 14. 22-28 1 P 1, 17-21
Bóg wskrzesił Jezusa zerwawszy więzy śmierci. Zostaliście wykupieni drogocenną krwią

Chrystusa.
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała

nasze serce, gdy do nas mówisz.

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego same-
go dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli
w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalo-
nej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim,
co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali
i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybli-
żył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były
niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy
prowadzicie ze sobą w drodze»? Zatrzy-
mali się smutni. A jeden z nich, imieniem
Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chy-
ba jedynym z przebywających w Jerozo-
limie, który nie wie, co się tam w tych
dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego»?
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Je-
zusem z Nazaretu, który był prorokiem
potężnym w czynie i słowie wobec Boga
i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przy-

wódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżo-
wali. A myśmy się spodziewali, że wła-
śnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś
po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak
się to stało. Co więcej, niektóre z naszych
kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu,
a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opo-
wiedziały, że miały widzenie aniołów, któ-
rzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektó-
rzy z naszych do grobu i zastali wszystko
tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie
widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nie-
rozumni, jak nieskore są wasze serca do
wierzenia we wszystko, co powiedzieli
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cier-
pieć. aby wejść do swojej chwały»? I za-
czynając od Mojżesza poprzez wszystkich
proroków wykładał im, co we wszystkich
Pismach odnosiło się do Niego. Tak przy-

<>   Remont kaplicy
Przystąpiliśmy do malo-

wania Kaplicy Ukrzyżowa-
nia. Wykonaliśmy rusztowa-
nia. Obecnie trwają prace

przygotowawcze do nałożenia polichromii.
Trzeba ze ścian, a także sklepienia zniwelo-
wać stare malowanie. Ścianom i sklepieniu
trzeba nadać specjalna gładź, na którą moż-
na nakładać polichromię.

Bóg zapłać za złożoną w ostatnią niedzielę
ofiarę na remonty naszej świątyni w wy-
sokości 8.925 zł.

<>   Miłosierdzie jak morze
W niedzielę Miłosierdzia Bożego, pomi-

mo złej pogody, z różnych stron Polski
i świata przeszło przez Łagiewniki prawie
150 tys. ludzi. Imponujący był widok, jak
rano poszczególne strumyki wypływające
z przybywających autobusów, które stanę-
ły na parkingach, włączały się w potok,
a następnie w rzekę płynącą do Łagiewnik.
Cieszyłem się, ze nasz rwący, wadowicki
strumyk czciciel Miłosierdzia Bożego włą-
czył się w rzekę, która dopłynęła do morza
Bożego Miłosierdzia rozlewającego się po
wzgórzu łagiewnickim.

<>   Herbapol kwitnie

Krakowska firma ziołolecznicza dotych-
czas zajmowała dawne koszary przy ul.
Lwowskiej. W ubiegły poniedziałek
8 kwietnia Ks. Proboszcz poświęcił pięknie
odremontowaną nową siedzibę Herbapolu

przy ul. Łazówka. Do-
celowo w ciągu trzech
lat zakład ma opuścić
siedzibę przy ul. Lwowskiej, a całkowicie
przeniesie się na ul. Łazówka. Oby Bóg
obficie błogosławił tę naszą ziemię by po-
wstawały nowe zakłady pracy, w których
ludzie znajdowaliby warunki pracy zapew-
niające godne utrzymanie rodziny.

<>   Apel wadowicki
Kiedy w październiku 2001 roku

Ks. Krzysztof Główka zaproponował, żeby
16 każdego miesiąca ludzie z Wadowic piel-
grzymowali na Apel Jasnogórski do Czę-
stochowy –  pomyślałem, że bardzo mało
będzie chętnych na takie comiesięczne piel-
grzymowanie. Dzięki Bogu pomyliłem się.
Chętnych do pielgrzymowania jest co mie-
siąc na jeden autokar, a czasami na dwa.
Pragniemy temu pielgrzymowaniu być
wierni. Jest to zewnętrzny wyraz wdzięcz-
ności złożony przed tronem Królowej Pol-
ski za dar naszego Papieża. Zewnętrzny
w tym znaczeniu, że to, co się dzieje na
Jasnej Górze o tym wie cała Polska. Du-
chowa stolica Polski. Od najbliższego wtor-
ku dla tych, którzy nie mogą pielgrzymo-
wać na Jasną Górę, a chcą dać wyraz spe-
cjalnej miłości do Matki Bożej, urządzamy
16 kwietnia o godz. 20.45 Apel wadowic-
ki. Ludzi o gorących sercach z Wadowic,
nie lękających się wieczornych spacerów,
odważnie opuszczających na 30 minut cie-
pło domu – zapraszamy.

(ciąg dalszy na str. 2)

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask.
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Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni,
że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej.

Prosimy naszych parafian,
by się za nich modlili.

Paweł WARCHOŁ syn  Tadeusza i Felicji z d. Stanaszek zam. Wadowice, ul. Widok 10
Dorota Anna PAJĄK córka Stanisława i Janiny  z d. Bogacz zam. Libiąż, ul. Reja 16

Marcin Antoni MATYJASIK syn  Stanisława i Władysławy z d. Klimecz-
ko zam. Wadowice, ul. Wojtyłów 18 Joanna Maria KULKA córka Jana
i Marii z d. Młodziankowska zam. Wysoka 150

Poniedziałek: Dz 6, 8-15  *  J 6, 22-29
Wtorek: Dz 7, 51-59; 8, 1  *  J 6, 30-35
Środa: Dz 8, 1b-8  *  J 6, 35-40
Czwartek: Dz 8, 26-40  *  J 6, 44-51
Piątek: Dz 9, 1-20  *  J 6, 52-59
Sobota: Dz 9, 31-42  *  J 6, 55. 60-69

Pismo święte na codzień:

bliżyli się do wsi, do której zdążali, a On
okazywał jakoby miał iść dalej. Lecz przy-
musili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż
ma się ku wieczorowi i dzień się już na-
chylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, poła-
mał go i dawał im. Wtedy otworzyły się
im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im

z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał
z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał»?
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili
do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Je-
denastu i innych z nimi, którzy im oznajmi-
li: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał
i ukazał się Szymonowi». Oni również opo-
wiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go
poznali przy łamaniu chleba.

 Oto słowo Pańskie.

Na drodze do Emaus dwóch uczniów
Jezusa prowadziło rozmowę o najważ-
niejszych dla nich wydarzeniach. Byli to
ludzie o otwartym umyśle, poszukujący
prawdy i zrozumienia wydarzeń, w któ-
rych brali udział. Do takich uczniów przy-
chodzi Bóg. Dołącza się do tej rozmowy
jako ktoś kto lepiej rozumie Pisma. Wspa-
niała był ten dialog jaki ludzie prowadzili
na drodze do Emaus ze Zmartwychwsta-
łym. A jednak Go nie poznali. Dopiero
kiedy zasiedli do stołu łamiąc chleb ich
oczy otworzyły się i sercem pojęli naj-
większą prawdę.

Aby iść drogą wiary człowieka musi
wspomagać rozum i serce. Sama wiedza

i poznanie pozwala nam zbliżyć się do
Boga. Ale wiedza ciągle jest ślepa. Do-
piero eucharystyczna uczta, w której za-
siadamy z Jezusem przy wspólnym stole
umożliwia nam pełne przeżycie spotkania
z Bogiem. Msza święta jest wielkim da-
rem Boga dla człowieka. Czasem wydaje
się nam, że to głównie nasz wysiłek i ini-
cjatywa /czasem trudna/, ale tak napraw-
dę Jezus odkrywa przed nami w czasie jej
trwania największy dar: swoją obecność
wśród wątpliwości i problemów naszego
życia. Mówmy sobie często kiedy przy-
chodzimy do Bazyliki na Eucharystię: „Pa-
nie zostań z nami bo dzień nasz się już
nachylił i ma się ku wieczorowi”.

Mając na uwadze nowe i trudniejsze
wymagania obecnych czasów wobec
wierzących Parafia Ofiarowania NMP
w Wadowicach proponuje Wam
nową formę religijnej formacji
i udziału w życiu Kościoła. Są nią
KRĘGI RODZIN. To bardzo pro-
ste grupy duszpasterskie złożone
z kilku małżeństw, które jeden raz
w miesiącu spotykają się w obec-
ności kapłana aby poszerzać wiedzę

ZAPROSZENIE

religijną oraz pogłębiać więź z Kościo-
łem.

Serdecznie zapraszam do udziału
w takiej formie duszpasterstwa. Zain-
teresowanych proszę o bezpośredni
kontakt pod numerem telefonu 608 20
40 18 lub zapraszam na spotkanie któ-
re odbędzie się w Domu Katolickim
w poniedziałek 15 kwietnia o 19.30.
Tematem spotkania będą relacje o

zmartwychwstaniu w Piśmie świętym.

Drodzy Rodzice.

Adopcja
Święto Zwiastowania Najświętszej Ma-

ryi Panny jest liturgicznym uczczeniem do-
gmatycznej prawdy, że Słowo stało się
Ciałem i zamieszkało wśród nas. Dzięki
Mocy Najwyższego i zgody Maryi Dzie-
wicy, Odwieczny Syn Boży rozpoczął swo-
je cielesne istnienie na ziemi. Ten dzień w
świecie katolickim od kilku już lat obcho-
dzony jest jako Dzień Świętości życia ludz-
kiego. Poczęty człowiek w łonie matki ma
prawo do życia. Usunięcie go spośród ży-
wych, czyli tzw. aborcja jest wielkim złem
zwróconym przeciwko Bogu, bo tylko On
jest Panem życia i śmierci. Aborcja poprzez
niszczenie życia ludzkiego jest wielkim dra-

matem, nie tylko zabitego dziecka, ale i jego
rodziców, a także całego społeczeństwa.

Dzień Zwiastowania Pańskiego w naszej
Ojczyźnie jest wielkim wołaniem  imieniem
tych, którzy wołać nie potrafią. Dzieło du-
chowej adopcji, które obejmuje swoim za-
sięgiem obronę życia ludzkiego jest jednym
z wielu działań broniących człowieka przed
śmiercią.

W naszej parafii podjęło w ostatnim cza-
sie duchową adopcję 53 kobiet i 7 mężczyzn.
Niech Bóg, który mówił: „Ktokolwiek przyj-
mie jedno z tych najmniejszych – Mnie przyj-
muje” napełni radością serca tych, którzy
zadeklarowali swoje przystąpienie do dzie-
ła duchowej adopcji dziecka poczętego.

(ciąg dalszy ze str. 1)

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Ks. Jan J.

Ks. Jan Jarco
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Intencje mszalne:
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 14.04.2002

Ogłoszenia parafialne

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Poniedziałek 15 kwietnia Teodora, Wacławy
 6.00 Śp.  s.Gemma
 6.30 Śp. Jan Bizoń
 7.00 Śp. Ryszard Warzecha
 7.30 Śp. Julia Ryłko
 8.00 Śp. Wiesława Majdak - 12 r. śm.
 12.00 Śp. Piotr Czaicki
 18.00 Śp. Piotr Czaicki

Wtorek 16 kwietnia    Bernadety, Ksenii
Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego
  6.00 Śp. Anna Burzej
  6.30 Śp. Monika Augustyniak
  7.00 Śp. Anastazja i Józef

Śp. Ryszard Warzecha
  7.30 Śp. Julia Ryłko
  8.00 Śp. Józef Książek - 1 r.śm.
 12.00 Śp. Stefania, Atanazy
 18.00 Sakrament Bierzmowania

Środa 17 kwietnia Roberta, Rudolfa
  6.00 O dalszą opiekę Jana i Małgorzaty w 20 r.ślubu
  6.30 Śp. Monika Augustyniak
  7.00 Śp. Julia Ryłko

O pomyślne zakończenie I roku studiów kleryka
  7.30 O błog. Boże w 20r. ślubu dla Alicji i Zygmunta
  8.00 Śp. Barbara Gębala
 12.00 Śp. Ryszard Warzecha

W 50-lecie pożycia małżeńskiego
Nowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
  18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Czwartek 18 kwietnia Alicji, Bogusławy
  6.00 Śp. Balbina Potoczna
  6.30 Śp. Andrzej Bobak - 1 r. śm.
  7.00 Śp. Barbara Gębala
  7.30 Śp. Julia Ryłko
  8.00 Śp. Ryszard Warzecha
 12.00 Śp. Jan Bizoń
 18.00 Śp. Stanisław i Helena Madyda

Śp. Elżbieta Fijałek - 10 r. śm.

Piątek 19 kwietnia    Konrada, Leona
  6.00 Śp. Balbina Potoczna
  6.30 Śp. Monika Augustyniak
  7.00 Śp. Ryszard Warzecha
  7.30 Śp. Julia Ryłko
  8.00 O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Wanczuk
12.00 Śp. z rodziny Dobiszów i Tadeusz Czuba
18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże

dla Urszuli i Bolesława w 25 r. ślubu.
Śp. Anna Burzej

Sobota 20 kwietnia Czesława, Mariana
  6.00 Śp. Balbina Potoczna
  6.30 Śp. Janina Książek
  7.00 Śp. Jan Bizoń
  7.30 Śp. Julia Ryłko
  8.00 Śp. Piotr Czaicki
12.00 Śp. Stanisław Polak i zmarli z rodziny
18.00 Śp. Aniela Bieniek - r. śm.

Niedziela 21 kwietnia Bartosza, Feliksa
  6.00 Śp. Janina Książek
  7.30 Śp. Julia Ryłko
  9.00 Dziękczynno-błagalna dla Janiny

i Stanisława Musiał w 45 r. ślubu
10.30 Śp. Konstanty - 16 r. śm.

Śp. Rozalia
Dziękczynna w 28 r.ślubu Józefa i Marii

12.00 Śp. Bronisław Tadeusz - 18 r. śm.
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Józef Dębski

1. Jutro o godz. 17.00 będzie spowiedź
dla bierzmowanych, świadków i ich rodzin.

2. We wtorek, 16 kwietnia, w dniu
modlitw w intencji Ojca Świętego, ks. Kar-
dynał Franciszek Macharski udzieli o godz.
18.00 Sakramentu Bierzmowania młodzie-
ży z klas III gimnazjum. Wraz z młodzieżą
prosimy na tę mszę św. ich rodziców i ro-
dzeństwo. O godz. 19.00 ks. Kardynał w
sali Domu Katolickiego pragnie się spotkać
z Radą Duszpasterską, oraz Parafialną Ak-
cją Katolicką. W tym dniu o godz. 20.45
w naszej bazylice odprawimy specjalne mo-
dlitwy zakończone Apelem Jasnogórskim
o godz. 21.00. Do udziału zapraszamy.

3. W środę na nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
polecamy Bogu wiosenne prace rolników.

4. W czwartek na godz. 17.00 zapra-
szamy Członków Rycerstwa Niepokalanej.

5. Za dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę
– 27 i 28 kwietnia – będziemy pielgrzymo-
wać do Gniezna i Lichenia. Są wolne miej-
sca. Koszt przejazdu 80,- zł.

6. W sobotę 11 maja odbędzie się pie-
sza pielgrzymka z Wadowic do Kalwarii Z.,
a po mszy św. przed Matką Bożą kalwaryj-
ską będą Dróżki do Matki Bożej.

7. Nasza Maryjna parafia pragnie
w maju tego roku specjalnie uczcić Matkę
Bożą. Serdecznie zachęcamy naszych wier-
nych do udziału w nabożeństwach maryj-
nych w kościele, oraz wieczorami przy na-
szych kaplicach. Po nabożeństwie maryj-
nym w kościele będzie codzienna, dzięk-
czynna procesja po rynku, poprzez którą
chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za nie-
zwykły pontyfikat Papieża-Wadowiczanina.

Umocnienie w dniu papieskim
Dobrze pamiętamy jak 16 października

1978 roku odebraliśmy wiadomość, że pol-
ski kardynał został wybrany na papieża.
Była ona radością, światłem i siłą. Może
zapomnieliśmy, ale tamtejsze lata były okre-
sem dużego przygnębienia w Polsce. To był
czas wielkich braków. W ten wieczór paź-
dziernikowy – rozgorzały nasze serca nie-
pojętą radością. Zapełniliśmy wtedy place
i kościoły. Musieliśmy się z innymi dzielić
tym wewnętrznym ogniem. Wiadomość,
która napłynęła z Watykanu do Polski
w październikowy wieczór postawiła nas
na nogi. Uciemiężony naród polski przez za-
borców i okupantów, poniewierany przez
naszych wrogów – przez tę wiadomość
zrozumiał swoją wartość. Naród polski

wydał papieża. Przełamał wielowiekową
tradycję. Słowianin, a nie Włoch został pa-
pieżem. Napełniała nas wtedy duma:
„Marsz, marsz, z ziemi polskiej do włoskiej.
Za Twoim przewodem złączym się...” Może
lata długiego pontyfikatu spowszedniały ten
wyjątkowy dzień. Pamięć ludzka jest krót-
ka. Wiele z tamtych lat zdążyliśmy zapo-
mnieć. 16, każdego miesiąca prosimy Boga,
nie tyle o odgrzewanie w nas tamtego cza-
su lecz o wciąż nową miłość do Kościoła
i Jego widzialnej głowy.

Specjalnie wybrałem ten dzień na Bierz-
mowanie naszej młodzieży. Prosiłem Ks.
Kardynała Franciszka Macharskiego, aby
udzielając tego sakramentu 120 młodym

Pożegnaliśmy:
Anna BURZEJ, ur. 1948 r., zam. Wadowice, ul. Mickiewicza
Monika AUGUSTYNIAK, ur. 1982 r., zam. Wadowice, ul. Kościelna
Janina KSIĄŻEK, ur. 1920 r., zam. Wadowice, ul. Piaskowa

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

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

(ciąg dalszy na str. 4)



-5-

Powołanie do świętości
Ostatnią  postacią, której obraz zdobi pre-

zbiterium naszej bazyliki, a która swoim ży-
ciem wypełniła błogosławieństwo Chrystu-
sa - „Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasy-
ceni” jest św. Rafał Kalinowski. „Łakną
i pragną sprawiedliwości” to znaczy pragną
i łakną Boga, szukają go w swoim życiu,
w swoich bliźnich, bo przecież tylko Bóg
jest prawdą i sprawiedliwością.

Długa i trudna była droga do świętości
św. Rafała. Poprzez okresy zwątpienia, od-
chodzenia od Boga i wiary, aż do całkowi-
tego poświęcenia się Bogu przez wstąpie-
nie do zakonu Karmelitów. Pragnienie spra-
wiedliwości wyrażało się u św. Rafała głę-
bokim i dojrzałym patriotyzmem, służbą
bliźnim oraz gorliwą pracą duszpasterską
w zakonie karmelitańskim. W czasie po-
wstania styczniowego narażając się na nie-
bezpieczeństwo objął w Wilnie stanowisko
kierownika wydziału wojny w powstań-
czym Wydziale Wykonawczym Litwy. Za
tę postawę został skazany na karę śmierci,
którą potem zamieniono na długoletnie ze-
słanie. W tym czasie w życiu św. Rafała
nastąpił istotny przełom - po dziesięciolet-
niej przerwie Józef Kalinowski przystąpił do
spowiedzi. W jednym z listów napisał: „Dzi-
siaj spokój znalazłem, odchodząc od kon-
fesjonału w uznaniu własnej niedołężności
i Bożego miłosierdzia”.

Okres zesłania, jak mówią biografowie
św. Rafała, był przygotowaniem do życia
zakonnego i kapłańskiego, swoistym nowi-
cjatem. Na zesłanie zabrał ze sobą jedynie
krzyż, Ewangelię i książeczkę  „O naślado-
waniu Chrystusa”. Później prosił rodzinę
o przysłanie Starego Testamentu. Uważał
bowiem, że sam musi być duchowo moc-
ny, aby wspierać innych. Współzesłańcy tak
o nim mówili „Miłosierdzie i miłość bliź-
niego świadczył ciągle i bezustannie, cicho

i dyskretnie. Czuwał przy chorych, ze skrom-
nych swych zapasów udzielał pomocy tam,
gdzie była potrzebna”.

Nie od razu po zwolnieniu z zesłania Józef
wstąpił do zakonu. Przez trzy lata był wy-
chowawcą księcia Augusta Czartoryskiego.
Jego wychowanek został salezjaninem, a dziś
jest kandydatem na ołtarze. Dopiero gdy miał
42 lata, Józef Kalinowski wstąpił do karme-
litów bosych. Przełożeni zakonni bardzo
szybko odkryli walory Ojca Rafała, został
wybrany na przeora w Czernej. Funkcję tę
pełnił kilkakrotnie. Bardzo bliski dla nas wa-
dowiczan, tutaj założył znany wszystkim
klasztor na „Górce”, był jego przeorem, tu-
taj zakończył swoje ziemskie życie i naro-
dził się do świętości. Mając w młodości kło-
poty z przystępowaniem do spowiedzi, jako
kapłan szczególnie dużo czasu poświęcał na
sprawowanie sakramentu pokuty. Nazywa-
no go męczennikiem konfesjonału.

Beatyfikacji O. Rafała dokonał Ojciec
Święty Jan Paweł II dnia 22 VI 1983 r.
w Krakowie. Ogłaszając O. Rafała świętym
(17 XI 1991 r. w Rzymie) Kościół ukazuje
go nam jako wzór człowieka, który w każ-
dych okolicznościach swego życia - jako in-
żynier, powstaniec, zesłaniec, wychowaw-
ca, kapłan i zakonnik - potrafił w pełni reali-
zować swoje powołanie. Postać św. Rafała
pokazuje, że jeżeli się prawdziwie i szczerze
szuka Boga, „łaknie i pragnie sprawiedliwo-
ści”, to można osiągnąć spełnienie i odpo-
wiednio odczytać swoje powołanie nawet
w dojrzałym wieku.

Musimy „łaknąć i pragnąć sprawiedliwo-
ści”  w swoim życiu oraz otworzyć się na
działanie łaski bożej, aby w pełni zrozumieć,
że  każdy z nas, niezależnie od stanu, jest
powołany do służby Bogu, a poprzez tę służ-
bę do świętości. Jak wykorzystamy i odczy-
tamy to powołanie zależy już tylko od nas
samych.

Tego życzy Wasz Proboszcz

parafianom z Wadowic – wlał w ich serca
moc z wysoka, dar Ducha Świętego.

Przed udzieleniem Sakramentu Bierzmo-
wania rodzice poproszą Ks. Kardynała, aby
zechciał swą sakramentalną władzą obda-
rzyć znamieniem daru Ducha Świętego ich
dzieci. W tej rodzicielskiej prośbie wyrazi
się świadomość, że w trosce o jak najlepsze
wychowanie swoich dzieci słusznie szuka-
ją pomocy w Kościele. Sprzężenie rodziny
i kościoła to zdwojenie siły potrzebnej do
kierowania młodych. Nieustannie zdajemy
sobie sprawę jak młode dziewczęta i chłop-
cy są kuszeni, aby wymknąć się z domu
i kościoła, a także szkoły. Nie lubią być kon-
trolowani.

Ks. Kardynał Franciszek Macharski za-
pragnął, aby kandydaci do bierzmowania
przyjmowali ten sakrament na stojąco. Ta
postawa jest znakiem gotowości do wypeł-
nienia podjętych za-
dań, wypływających
z tego sakramentu:
być w życiu świad-
kiem Chrystusa,
szerzyć i bronić
wiary słowem i
u c z y n k i e m .
Udzielając Sa-
kramentu Bierz-
mowania nasz Metropolita zwilża wielki pa-
lec prawej ręki Krzyżmem i kreśli nim znak
krzyża na czole kandydata mówiąc: „N. przyj-
mij znamię daru Ducha Świętego.” Bardzo

pragnie ksiądz Kardynał, aby Jego patrzące
oczy spotkały widzące oczy kandydata. W
tym geście ma się wyrazić następującą praw-
da: Biskup odpowiedzialny za Kościół kra-
kowski dzieli się przez tę posługę odpowie-
dzialnością z tym, który świadomie przyj-
muje sakrament umocnienia Ducha Święte-
go.

Odpowiedzialna za dobro swego domu,
szkoły i kościoła. Odpowiedzialna na mia-
rę swych możliwości i sił. Nie mówić,
a tym bardziej nie żyć tak jakby dzieje mo-
jej rodziny, kościoła i szkoły nic mnie nie
obchodziły. Przecież ja je współtworzę.

Pod koniec mszy św. przedstawiciele
młodych, którzy przyjęli Sakrament Bierz-
mowania, podziękują Księdzu Kardynało-
wi za spełnioną posługę. Myślę jednak, że
w tym dziękczynieniu wyrazi się także wiel-
ka wdzięczność rodzicom za ich posługę
w dziele wiary. Tylko w klimacie religij-
nym swojej rodziny świeżo umocnieni
Duchem Świętym potrafią realizować za-
dania podjęte w tym sakramencie. W koń-
cowym dziękczynieniu młodzieży winna
zabrzmieć nuta wdzięczności dla szeregu
katechetek i katechetów, którzy pomagali
im w religijnym rozwoju. Nie może też za-
braknąć w tym dziękczynieniu uznania dla
nauczycieli, dzięki którym kształcą się
i wychowują.

Niech tegoroczny 16 kwiecień – papie-
ski dzień w Wadowicach – będzie dla nas
radością, światłem i umocnieniem.

Módlmy sie za to dziecko, aby wzrastało w wierze dla chwały
Boga i kościoła powszechnego.

Igor Stanisław LACH, syn Mariusza i Iwony

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

Chrzest Św.:

(ciąg dalszy ze str. 3)

Józef Lerhfeld


