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PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOSTOLSKICH:
Dz 6, 1-7
Wybór pierwszych diakonów.

LISTU ŚWIĘGO PIOTRA APOSTOŁA:
1 P 2, 4-9
Powszechne kapłastwo.

Ja jestesm drogą i prawdą, i życiem, nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

EWANGELIA:
J 14, 1-12 Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
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Jezus powiedział do swoich uczniów:
<Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W
domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę>. Odezwał się do Niego Tomasz: <Panie, nie
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy
znać drogę?> Odpowiedział mu Jezus: <Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go
znacie i zobaczyliście>. Rzekł do Niego

Filip: <Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy>. Odpowiedział mu Jezus: <Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc
mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa
we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja
idę do Ojca>.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa: „tak
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś?” Odnoszą się one bezpośrednio
do nas. Całe nasze życie toczy się w obecności Boga. Pan Jezus od chrztu świętego
jest z nami zawsze. Od dnia pierwszej Komunii świętej przyjmujemy Boga do naszego
serca. Wydaje się nam, że my znamy Go
na pewno dobrze. A jednak my Jego uczniowie możemy Go zapomnieć. Grozi nam rutyna, przyzwyczajenie do najświętszych

prawd i wartości ludzkiego istnienia. To
duże niebezpieczeństwo dla naszej wiary.
Bóg zawsze nas zaskakuje swoją obecnością. Musimy tak Go spostrzegać jakbyśmy
dopiero co uwierzyli. Nasza wiara musi być
ciągle młoda. Powinniśmy nieustannie się
uczyć od Jezusa. Uważnie patrzmy na to co
robimy w życiu i na to co wyznajemy w
kościele aby się nie okazało, że stoimy wobec przerażającej sprzeczności. Znać Jezusa to wierzyć i dokonywać tych dzieł, których On dokonał – zwłaszcza przebaczenia, pokoju i miłości.
Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 28.04.2002
1.W poniedziałek o godz. 17.00 w kaplicy Domu Parafialnego będzie spotkanie
rodziców z dziećmi przedszkolnymi, które
chcą uczestniczyć w asyście dziecięcej podczas procesji. Przez wiele lat s. Magdalena
bardzo starannie prowadziła tę grupę dzieci. Wyrażamy jej za tę pracę wdzięczność.
Na ten maj również chcemy, aby asysta
małych dzieci upiększała procesje eucharystyczne.
2.We wtorek, po Mszy Św. wieczornej o
godz. 18.30, rozpoczynamy nabożeństwo
majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
z procesją. Tegoroczne nabożeństwa w
naszej parafii są wyrazem wdzięczności
Bogu, poprzez pośrednictwo Maryi, za obdarowanie nas licznymi darami, zwłaszcza
za długi pontyfikat naszego rodaka Jana
Pawła II. Uroczyste majowe procesje po
rynku na zakończenie nabożeństwa będą
publicznym świadectwem naszej wdzięczności Bogu. Rodzice służby ołtarza poprowadzą śpiewaną litanię loretańską rano o
godz. 8.30.
3.Środa, 1 maja jest dniem szczególnej
modlitwy z bezrobotnymi i za bezrobotnych. -2-

Na Msze Św. w tym dniu o godz. 8.00,
12.00 i 18.00 zapraszamy wszystkich, którzy są pozbawieni pracy, a także wszystkich pracodawców i związkowców. Chcemy prosić Chrystusa, aby w Ojczyźnie naszej rozwój ekonomiczny dopomógł rozwojowi rodziny i poszczególnych ludzi.
4.W środę na nowennie do Matki Bożej
modlimy się, aby ludzie, którzy chcą pracować, znaleźli właściwe miejsca pracy.
5.W pierwszy piątek jest uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
- głównej patronki. Msze Święte będziemy
odprawiać jak w każdą niedzielę. W tym dniu
na Mszę Świętą o godz. 12.00 zapraszamy
wszystkich, którym bliskie są sprawy naszego miasta. Na mszach św. można skorzystać z sakramentu pokuty, aby przyjąć
Komunię Św. wynagradzającą. W tym dniu,
ze względu na Święto, postu nie ma.
6.W pierwszą sobotę jest wspomnienie
Św. Floriana męczennika – patrona strażaków. Na Mszę Św. o godz. 8.00 zapraszamy strażaków powiatu wadowickiego. Jest
to pierwsza sobota miesiąca i dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej, jak również

ZDROWAŚ MARYJO

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko Boga!
Czcigodny Skarbie całego wszechświata,
Światłości, która nie gaśnie,
Pozdrawiam Cię, Maryjo,
Ty, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości,
Pozdrawiam Cię, Maryjo,
Ty wydałaś Kłos, który nigdy nie przeminie,
Pozdrawiam Cię, Maryjo,
Przez Ciebie pasterze oddali Bogu chwałę.
Przez Ciecie Trójca Święta jest wielce pochwalona.
Pozdrawiam Cię, Maryjo,
Przez Ciebie radują się niebiosa.
Przez Ciebie ludzkość dźwignięta z upadku.
Pozdrawiam Cię, Maryjo,
Przez Ciebie Jedyny Syn Boży zajaśniał swoją światłością nad tymi,
którzy byli w ciemnościach.
Przez Ciebie Apostołowie mogli głosić narodom Zbawienie.
Pozdrawiam Cię, Maryjo, o Matko Boga!
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Intencje mszalne:

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Poniedziałek 29 kwietnia Katarzyny, Rity
6.00 Śp. Helena Książek - 5 r. śm.
6.30 Śp. Monika Augustyniak
7.00 Śp. Anna Burzej
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Janina i Stanisław Nicieja
12.00 Śp. Anna Burzej
18.00 Śp. Piotr Czaicki

Śp. Stefania Rokitka
Śp. Jan Mamcarczyk
Śp. Maria Gracjasz
Śp. Czesław Adamaszek
Śp. Anna Burzej
Śp. Piotr Czaicki

Piątek 3 maja Marii, Marioli
6.00 Śp. Anna Burzej
7.30 W intencji Członków Straży Honorowej i
ich rodzin
9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błog.
dla Stanisława i Małgorzaty w 30 r. ślubu
10. 30 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
12.00 Śp. Michał Walkiewicz - 50 r. śm.
13.15 Śp. Andrzej Bogdanowski - 4 r. sm.
19. 00 Śp. Maria Gracjasz

Wtorek 30 kwietnia Mariana, Piusa
6.00 Śp. Janina Książek
6.30
7.00 Śp. Anna Burzej
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. zmarłych z rodziny Wajdzików,
Mrowców i Zająców
12.00 Śp. Marian Michałek - 2 r. śm.
Śp. Anna Jochemczyk - 13 r. śm.
18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Zofii
Piekarczyk w 70 rocznicę urodzin

rodziny, które spodziewają się dziecka, a
także tych, którzy podjęli się duchowej adopcji dziecka poczętego zapraszamy na
Mszę Św. o godz. 8.00. W tym dniu odwiedzimy chorych i starszych z Najświętszym
Sakramentem.
7.Spowiedź przed I Komunią Św. dla
dzieci i ich rodzin będzie w sobotę o
godz.15.00 dla szkoły Nr 4, a o godz. 16.00
dla szkoły Nr 2.
8.W przyszłą niedzielę w naszej parafii
jest uroczystość I Komunii Św. na Mszy
Św. o godz. 10.30 i 12.00.
9.Składka z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary, które przeznaczamy na
malowanie kaplicy ukrzyżowania.

10. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy
kurs dla narzeczonych.
11. Od 3 maja, Msze Św. w niedziele i
święta wieczorne będą godz. 19.00 zamiast
o godz. 18.00. Tak będzie do końca sierpnia.
12. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy,
we wtorek – wspomnienie św. Piusa V,
papieża, w środę – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika, w czwartek – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, w piątek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej
patronki Polski, w sobotę – wspomnienie
św. Floriana, męczennika.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Sobota 4 maja Moniki, Floriana
6.00 Śp. Piotr Czaicki
6.30
7.00 Śp. Anna Burzej
7.30 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
8.00 Śp. Maria Gracjasz
Za strażaków powiatu wadowickiego
12. 00 Śp. Izabela Cienkusz - 1 r. śm.
18. 00 Śp. Antonina i Albin Faber

Środa 1 maja Filipa, Józefa
6.00 Śp. Stefania Rokitka
6.30
7.00 Śp. Maria Gracjasz
O pomyślne zakończenie I roku
studiów przez kleryka Krystiana
7.30 Śp. Piotr Czaicki
8.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
12.00 Dziękczynna za szczęśliwe przeżyte
80 lat z prośbą o zdrowie i Boże
błog.
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00
Za wszystkich uczestników
Nowenny oraz w intencjach
składanych próśb i podziękowań

Niedziela 5 maja Ireny, Waldemara
6.00 Śp. Maria Gracjasz
7.30 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
9.00 Śp. Jan i Adela Korus z dziećmi - 50 r. śm.
Śp. Władysław Miarka
10. 30 I Komunia Święta
12. 00 I Komunia Święta
13. 15 Chrzest
19. 00 Śp. Piotr Czaicki

Czwartek 2 maja Atanazego, Zygmunta
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(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

O Duchu Świętym w życiu kościoła i świata

Ks. Proboszcz

Zofia Bukowska

Zapowiedzi:

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni,
że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej.
Prosimy naszych parafian,
by się za nich modlili.
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mi”. On dokonuje dzieła oczyszczenia z
wszystkiego, co człowieka „szpeci”, „z tego,
co jest brudne”; On leczy najgłębsze nawet
rany ludzkiej egzystencji On zamienia wewnętrzny nieurodzaj dusz w urodzajne pola
łaski i świętości. To, „co jest oporne nakłania”, to, co jest, oziębłe rozgrzewa”, to, co
„zbłąkane sprowadza” na drogi zbawienia70. Modląc się w ten sposób, Kościół nieustannie wyznaje: jest w naszym stworzonym
świecie Duch, który jest Darem nie stworzonym. Jest to Duch Ojca i Syna: tak jak Ojciec i Syn jest On nie stworzony, nieskończony, przedwieczny, wszechmocny, Bóg i
Pan.”
Umieszczenie polichromii obrazującej zesłanie Ducha Świętego w tym miejscu Bazyliki ma również pewne znaczenie symboliczne. Oto przecież w tym miejscu, u stopni
Ołtarza, sprawowane są Sakramenty święte
– sakrament eucharystii, małżeństwa, chrztu
oraz sakrament bierzmowania. Sakramenty
te, a przede wszystkim sakrament bierzmowania napełniają Duchem Świętym. Przyjmujący je wierni zostają umocnieni i zarazem posłani, aby głosić chwałę Bożą, podobnie jak obecni w Wieczerniku. Spoglądając na obraz możemy łatwiej uzmysłowić
sobie jakie jest nasze posłannictwo w kościele.
Zwracając uwagę na walory estetyczne i
artystyczne, które nie sposób przecenić, kontynuowana jest zarazem edukacyjna i duszpasterska rola polichromii ozdabiającej ściany naszej Bazyliki.
Spływająca w dzień Pięćdziesiątnicy na
obecnych w Wieczerniku moc Ducha Świętego niech stanie się również udziałem tych,
którzy udzielają i przyjmują Sakramenty
Święte w naszym kościele.

Po kilkunastu tygodniach oczekiwań
ukazała się naszym oczom przepiękna scena. Na początku nawy głównej tuż przy
prezbiterium przedstawiona jest artystyczna wizja nauczania papieskiego zawartego w encyklice „O duchu Świętym w życiu Kościoła i świata”. Obrazem, który
bardzo wyraziście przedstawia przesłanie
encykliki jest scena zesłania Ducha Świętego. Czytamy o tym wydarzeniu w Dziejach Apostolskich „ Kiedy nadszedł dzień
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy na
tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki
jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić”.
Ojciec Święty Jan Paweł II nauczając o
Duchu Świętym mówi m in. : „Jest On
Osobą Boską, która znajduje się w centrum wiary chrześcijańskiej i jest źródłem
i mocą odnowy Kościoła”, podaje nam
przykłady obecności i działania trzeciej
osoby Trójcy Przenajświętszej. Papież dokładnie analizuje Pismo Święte Starego i
Nowego Testamentu, aby pokazać nam
zbawczą moc Ducha Św. W poszczególnych rozdziałach encykliki przedstawia różne formy uzewnętrzniające działanie Ducha Świętego. Ojciec Święty Jan Paweł II
w końcowej części encykliki „O duchu
Świętym w życiu Kościoła i świata” mówi
: „Tylko bowiem Duch Święty „przekonywa o grzechu”, o złu, w tym celu, ażeby
odbudowywać dobro w człowieku i w ludzkim świecie: ażeby „odnawiać oblicze zie-5-

