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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedziła następujące rodziny:

31 marca
Kazimiera i Piotr Rataj

ul. Nikliborca 28
1 - 3 kwietnia

Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa

4 kwietnia
Małgorzata i Jan Hadka

ul. Zatorska 6
5 kwietnia

Aniela Polak
Os. M. Wadowity 8/16
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Rekolekcje dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej

Wtorek 08.04
Godzina 9.00 Nauka dla klas 1-3 gimnazjum Liturgia Słowa
Godzina 10.00 Nauka dla klas 0- 2 w kaplicy domu katolickiego
Godzina 11.00 Nauka dla klas 3-6

Godzina 14.00 Nauka dla klas 1-3 gimnazjum
Godzina 15.00 Nauka dla klas 3-6

Środa 09.04
Godzina 9.00 Spowiedź dla klas 1-3 gimnazjum
Godzina 10.00 Msza dla klas 0- 2

w kaplicy domu katolickiego
Godzina 11.00 Spowiedź dla klas 3-6

Msze na zakończenie REKOLEKCJI
Godzina 14.00 dla klas 1-3 gimnazjum
Godzina 15.00 dla klas 3-6

Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny,
które przyjęły do swego grona

Maryję wraz z Jezusem. Niech doświadczą radości DomuNazaretańskiego.

Niedziela
Godzina 9.00 Nauka dla młodzieży
Godzina 12.00 Nauka dla dzieci

Poniedziałek 07.04
Godzina 9.00 Nauka dla klas 1-3 gimnazjum

Liturgia Słowa
Godzina 10.00 Nauka dla klas 0- 2

w kaplicy domu katolickiego
Godzina 11.00 Nauka dla klas 3-6

Godzina 16.00 Droga Krzyżowa od klasy 3
do 3 gimnazjum



Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA JEREMIASZA:

EWANGELIA:

J 12, 20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Jr 31, 31-34 Ef 1, 3-6.15-18

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Nowe przymierze Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

 Oto słowo Pańskie.
Do Łagiewnik w piątek 25 kwietnia o godz. 13.00 i w święto Miłosierdzia Bożego

o godz. 9.00. Koszt przejazdu 10 zł. można się zapisać.

Pielgrzymujemy:

Do Poznania i Lichenia 2-dniowa pielgrzymka 30.04 i 01.05. Wyjazd w środę o godz.
4.00. Koszt przejazdu wynosi 80 zł.

PIELGRZYMKA DO KALWARII PACŁAWSKIEJ,
LWOWA I NA KRESY WSCHODNIE

13.06.2003 piątek Msza św. i wyjazd w godzinach porannych 8.00 od Bazyliki. Noc-
leg i kolacja w Kalwarii Pacławskiej, pokoje 5 osobowe

14.06.2003 sobota Msza św. w Kalwarii Pacławskiej przyjazd do Lwowa. Kolacja
 i nocleg w Hotelu Kniazyj.

15.06.2003 niedziela Zwiedzanie Lwowa, nocleg i kolacja we Lwowie.
16.06.2003 poniedziałek Msza św. i śniadanie we Lwowie, następnie Żydaczów Żurawno,

Stanisławów, Buczacz, Jazłowiec, Chocim, Kamieniec Podolski;
kolacja i nocleg

17.06.2003 wtorek Msza święta i śniadanie, następnie Zbrucz (przedwojenna granica
Polski), Tarnopol, Zbaraż, kolacja i nocleg w Krzemieńcu w do
mach prywatnych w rodzinach mieszkających tam Polaków.

18.06.2003 środa Msza święta i śniadanie w Krzemieńcu, następnie Poczajów, Pod-
horce, Olesno, powrót przez Medykę do Wadowic około 22-ej

Koszt około 500 PLN
Przejazd autokarem, ubezpieczenie, sprawdzeni przewodnicy na cały czas pielgrzymki,

wyżywienie obiadokolacje i śniadania, noclegi w Domu Pielgrzyma – Kalwaria Pacławska,
w hotelu – Lwów hotel Kniazyj i u rodzin/Krzemieniec/. Opiekun - ks. Jan Jarco.

Zapisy Parafia NMP Wadowice w poniedziałki od 16-17.30 tel 8732096 lub 608 20 40 18

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

Módlmy się, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.

Chrzest Św.:

Dominik CURZYDŁO, syn Władysława i Beaty

W kwietniu swój Roczek obchodzą:
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św.
w zakrystii lub kancelarii.

Igor Stanisław LACH
Jakub Emanuel WASZCZUK
Patrycja Zofia BABIŃSKA
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Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy
Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mó-
wiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej
i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby
został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno psze-
nicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon
obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała
lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przy-
szedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: «1 uwiel-
biłem i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili:
„Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie,
ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata
zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszyst-
kich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

„Chcemy ujrzeć Jezusa” - to pragnienie
Greków przyprowadziło ich, za pośrednic-
twem Apostołów, do Boga Wcielonego -
Jezusa. Pragnienie to obecne jest w czło-
wieku od zawsze. Poznać Pana, być z Nim
w prawdziwej relacji, doświadczyć Jego
zbawczej bliskości - to zapisane jest w na-
szych sercach. Jezus, odpowiadając na to
poszukiwanie, wskazuje nam drogę - dro-
gę wiodącą przez śmierć do ŻYCIA. To
trudny do pojęcia paradoks Ewangelii.
Trzeba najpierw, na podobieństwo ziarna
pszenicznego, umrzeć dla tego świata, któ-
ry rozumiany jest jako przeciwnik Ewan-
gelii, aby narodzić się prawdziwie dla Boga.

Sami nie możemy tego dokonać. Narodziny
do życia w Bogu są owocem krzyża: „Ja,
gdy zostanę wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie” - mówi Jezus. Do nas
należy podjęcie decyzji: nie miłować życia
według zasad tego świata, wziąć rozbrat z
jego logiką przeciwną Bogu, co oznacza
przyjść do Jezusa z sercem szukającym
Jego bliskości. Takiej drogi przez śmierć do
życia domaga się od nas radykalizm Ewan-
gelii głoszony przez Jezusa, który sam ją
przeszedł. l chociaż po ludzku doznał lęku,
to jednak świadomy tego, że przyszedł na
ziemię, by wypełnić wolę Ojca, swoim po-
słuszeństwem uwielbił Jego imię.

Narodzić się dla Boga

o. Andrzej Kiejza – kapucyn
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V Niedziela Wielkiego Postu 6 kwietnia 2003Intencje
mszalne:

Poniedziałek    7 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 O błog. Boże dla Marii i Stanisława w 45r. ślubu
  7.00 Śp.  Staniasława Sputo
  7.30 Śp. Wiesława Majdak - 12 r. śm.
  8.00 Śp. Katarzyna i Stanisław
 12.00 Śp. Karol i Maria Góralczyk
 18.00 Śp. Jadwiga Targosz

Wtorek   8 kwietnia
  6.00 Śp. Jadwiga Targosz
  6.30 Śp. Stanisława Radwan
  7.00 Śp. Stanisława Radwan
  7.30 Śp. Ludwina Matys
  8.00 Śp. Jadwiga Targosz
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Ireny i Mariana
 18.00 Śp. Zofia i Walerian

Środa  9 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 Śp. Stanisława Radwan
  7.00 Śp. Franciszka Biela
  7.30 Śp. Magdalena Świętek
  8.00 Śp. Danuta Jankowska w 2r. śm
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Bolesław Putek

Śp. Jan i Helena
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Czwartek 10 kwietnia
  6.00 Śp. Bogdan, Jan i Krystyna
  6.30 Śp. Stanisława Radwan
  7.00

  7.30 Śp. Balbina Potoczna - 1 r. śm.
  8.00 Śp. Jan Gał
 12.00 Śp. Stefania Rokitka - 1r. śm.
 18.00 Śp. Wiesław Pawłowski - 13 r. śm.

Piątek  11 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 O zdrowie i błog. Boże w nauce dla

Agnieszki w 14 r. urodzin
  7.00

  7.30 Śp. Rozalia i Jan Hojna
  8.00 Śp. Jan Bogacz
12.00 Śp. Stanisława Radwan
18.00 O pozytywne zdanie egzaminów

dla Anny i Teresy

Sobota  12 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 Śp. Rozalia, Jan, Michał, Leopold
  7.00

  7.30

  8.00 Śp. Ewa Kęcka
12.00 Śp. Stanisława Radwan
18.00 Śp. Urszula Krajewska - 6 r. śm

Niedziela  13 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  7.30 Śp. Teresa
  9.00 Śp. Aleksy Bojęś - 5 r. śm
10.30 Śp. Stanisław i Wiktoria Szczygieł
11.30

12.00 Śp. Wiktoria i Stefan Rokowscy oraz wnuk Artur
13.15 roczki
18.00 Śp. Letycja Paśnik w 3r. śm

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

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

Stanisław ADAMCZYK, ur. 1927 r., zam. ul. Mickiewicza
Irena BRAŃKA, ur. 1927 r., zam. Al. MB Fatimskiej
Stanisława RADWAN, ur. 1910 r., zam. Os. Westerplatte
Wanda Barbara LURKA, ur. 1944 r., zam. Os. M. Wadowity

Pogrzeb

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Podziękowanie
W imieniu całej wspólnoty w Ostrężni-

cy-Łanach, jako proboszcz parafii, pragnę
gorąco podziękować za ofiary złożone
w niedzielę 23 marca na budowę naszej
świątyni pw Świętej siostry Faustyny.

Parafia Wasza wspomogła nas kwotą
8.207 zł. Serdeczne Bóg zapłać za wszyst-
kie złożone ofiary i ze swej strony zapew-

niamy o naszej gorącej modlitwie za wsta-
wiennictwem Świętej siostry Faustyny
w intencji księdza prałata, księży wikariu-
szy, jak również całej Waszej parafii.

Prosimy również o modlitwę w naszej
intencji, w tym pięknym dziele budowy
Kościoła duchowego i materialnego, oraz
o dalszą pomoc w miarę możliwości.

Serdeczne Bóg zapłać
/-/ ks. Zbigniew Bizoń - Proboszcz w Ostrężnicy

1. Dzisiaj nauką rekolekcyjną dla męż-
czyzn po Mszy Św. o godz. 18.00 zaczyna-
my rekolekcje dla dorosłych, młodzieży po-
zaszkolnej i gimnazjalnej oraz dzieci szkol-
nych.

2. Dla dorosłych rekolekcje: czwartek, pią-
tek, sobota i niedziela. Nauki rekolekcyjne
o godz. 8.00, 12.00, 18.00.

Nauki stanowe:
Dla mężczyzn dziś o godz. 18.30
Dla kobiet czwartek o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowiałych czwartek
o godz. 12.00
Dla chorych piątek o godz. 12.00
Młodzież pozaszkolna oraz młodzież przy-
gotowująca się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania w czwartek, piątek i sobotę
o godz. 19.30.
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA w sobotę
od godz. 6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.

3. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o błogosławione owoce reko-
lekcji.

4. Ofiary składane podczas rekolekcji są
przeznaczone na pokrycie kosztów zorga-
nizowania rekolekcji dla dzieci, dorosłych
i młodzieży.

5. Dziś Wspólnota Wiara i Światło zor-
ganizowała Kiermasz Świąteczny. Zachęca-
my do udziału.

6. Prosimy w najbliższym tygodniu o zło-
żenie daru czy to żywności, czy odzieży do
specjalnych koszów, które będą przy ołta-
rzu św. Antoniego.

7. Przez nabywanie baranków wielkanoc-
nych – pomagamy biednym. Caritas naszej
diecezji bardzo zachęca wiernych do wspar-
cia tego dzieła.

8. Piękną świąteczną tradycją jest wspie-
ranie zakupu kwiatów do Bożego Grobu.
Puszka z napisem: „Na kwiaty” jest przy
ołtarzu Bożego Miłosierdzia.

9. W przyszłą Niedzielę Palmową będzie
uroczysta procesja wraz z poświęceniem
palm przed Mszą Św. o godz. 12.00.

10. Niedziela Palmowa to dzień modlitw
z młodzieżą i za młodzież. Zapraszamy
w tym dniu na Drogę Krzyżową po mie-
ście o godz. 15.00.

11. W Święto Zmartwychwstania Pań-
skiego będziemy chrzcili na Mszy Św.
o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne
będzie w Wielką Środę o godz. 16.30.

12. Nasza Parafia organizuje 6 dniową
Pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, Lwo-
wa i na Kresy wschodnie od 13-19 czerw-
ca. Koszt 500 zł. Zapisy w Kancelarii Para-
fialnej. Szczegółowe informacje znajdują się
w Bazylice.
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Ks. Proboszcz

Papieski Jubileusz
W tym roku 16 października mija 25 rocz-

nica wyniesienia kardynała Karola Wojtyły
- wadowiczanina na zastępcę Jezusa Chry-
stusa. To niebywałe wyniesienie Rodaka jest
dla nas bodźcem, by cały ten rok w Wado-
wicach uczynić wielkim Te Deum laudamus.

Co miesiąc odbywamy specjalne spotka-
nia w składzie: Proboszcz Bazyliki (ks. Ja-
kub Gil), Proboszcz Św. Piotra (ks. dziekan
Tadeusz Kasperek), Przeor OO Karmelitów
na Górce (o. Sylwan Zieliński) oraz Rektor
Księży Pallotynów na Kopcu (ks. Krzysz-
tof Wojda). Jak tylko mogą na te spotkanie
przybywają także: Siostra Przełożona wa-
dowickich nazaretanek oraz Siostra Przeło-
żona albertynek. W tym gronie modlimy się
i medytujemy nad ogromem łaski, która
spłynęła na ziemię wadowicką. Z niezbada-
nych wyroków Opatrzności Bożej Ten, któ-
ry przed osiemdziesięcioma trzema laty uro-
dził się w Wadowicach został przed dwu-
dziestu pięciu laty wybrany na Papieża.
Ostatnie spotkanie proboszczów wadowic-
kich, a także przełożonych zakonnych
ukształtowało obchód pierwszej tegorocz-
nej Fatimy, jak również spotkanie szkół im.
Jana Pawła II (17 maja).

Wciąż wracamy do cudu fatimskiego, któ-
ry miał miejsce 13 maja 1981 r. Cudowne
uratowanie Papieża od niechybnej śmierci.
Ojciec Święty wiele razy powtarzał, że po
tym zdarzeniu żyje na kredyt. Pragniemy,
aby pierwsza Fatima w roku jubileuszowym
była wielkim dziękczynieniem, za pośred-
nictwem różańca, Fatimskiej Pani. Już dziś
zapraszamy wszystkich tych, w których
piersi serce bije miłością do Papieża, aby
przybyli do św. Piotra we wtorek 13 maja
na nabożeństwo. Po koncelebrowanej Mszy
Św. przez Duszpasterzy wadowickich pod
przewodnictwem ks. bpa Jana Szkodonia,

w radosnej różańcowej procesji pójdziemy
od kościoła św. Piotra do Bazyliki. Tutaj
przy ołtarzu polowym, na którym będzie
wystawiona Patronka Bazyliki: Matka Boża
Nieustającej Pomocy, a także Opiekunka św.
Piotra: Matka Boża Fatimska, jak również
Pani Karmelu – Matka Boża Szkaplerzna,
wraz z czczoną na Kopcu Matką Bożą
Wspomożenie Wiernych – zakończymy ten
jubileuszowy różaniec specjalną modlitwą
za Wadowice.

Gdy piszę o przeżywaniu srebrnego ju-
bileuszu Ojca Świętego, to jak najserdecz-
niej zapraszam parafian do radosnego prze-
życia tegorocznych rekolekcji. Poprowadzi
je Ojciec Duchowny Księży Pallotynów
z Kopca – ks. Józef Czachor. Rozpoczną
się bardzo nietypowo; w tę niedzielę za-
praszam na godz. 18.30 na naukę stanową
ojców i mężów. Patrzyłem przez ubiegłe
lata na bardzo licznie zebrany świat męski
na tej nauce rekolekcyjnej. Myślę, że w tym
roku – tak wyjątkowym – będzie jeszcze
lepiej. Dojrzała religijność domu oparta jest
na mężczyźnie: ojcu i mężu. Jestem prze-
konany, że przez obecność na początkowej
nauce rekolekcyjnej, ojcowie zapalą się do
uczestnictwa w dalszych rekolekcjach, któ-
re od czwartku do niedzieli będą trwały –
i swoim zapałem zmobilizują swoje rodzi-
ny. Kobiety: matki i żony, zapraszam na
swoją naukę stanową w najbliższy czwar-
tek na godz. 9.00 i 19.00. Bardzo liczę, że
parafianie skorzystają w najbliższą sobotę
ze spowiedzi św.

Skarżymy się, że przeżywamy ciężkie
czasy. Obyśmy się z większą żarliwością
zwracali do Boga bogatego w miłosierdzie,
który mocen jest zaradzić różnym naszym
biedom. Oby ufność nasza była tak wielka
jak potężna jest beznadziejność naszych dni.
Modlę się o to.

Już po raz 16-ty, albo dopiero 16-ty, piel-
grzymowaliśmy na Jasną Górę. Wymyślił
i wprowadził te wyjazdy ks. Krzysztof
Główka, aby z Wadowic pielgrzymować
do Częstochowy w intencji Ojca Święte-
go. Tego nam było trzeba.

Zaczynaliśmy 16-go października 2001r.
Było nas niewielu – około 12-tu osób, ale
z każdym miesiącem nas przybywa. Nie
przeraża nas ani 20 stopniowy mróz, ani
30 stopniowy upał. Wszyscy jesteśmy
dość wytrwali, choć nie młodzi. Jedzie-
my. Nikt nie rozchodzi się po mieście.

Idziemy najpierw uklęknąć przed Cu-
downym Obrazem, aby przywitać naszą
Matkę. Później większość udaje się do
spowiedzi. W zimowe dni, kiedy Wały
zamykane są o godz. 18.00, często indy-
widualnie odprawiamy Drogę Krzyżową
na górze, nad kaplicą. Prawie każdy z nas
na dłuższą lub krótszą modlitwę udaje się
do Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Tam, w zupełnej ciszy, można
w skupieniu modlić się przed obrazem
Pana Jezusa Miłosiernego, powierzyć Mu

swe sprawy, troski, niepoko-
je, prośby. Podziękować za
Ojca Świętego i powierzyć Go
Jego miłosierdziu. W kaplicy
tej bardzo szybko mija czas.

I już za chwilę mamy Mszę
św. przed Cudownym Ob-
razem naszej Matki. Grupa
z Wadowic zawsze o wy-

znaczonej go-
dzinie ma za-
rezerwowa-
ne wejście
do kaplicy.

To nie wycieczka – to pielgrzymka!
Zwykle ks. Krzysztof sprawuje Mszę św.

– zawsze w intencji Ojca Świętego. Często
asystują mu Księża przybyli z różnych stron
Polski, Europy, a czasem i świata.

A potem Apel. Przed Apelem, na Ołtarzu
Ojczyzny, zostaje złożona Księga Apelowa,
a w niej wpisane m.in. nasze intencje, po-
dziękowania i prośby.

Rozlegają się dzwonki i już w całej Kapli-
cy rozlega się piękna pieśń: Bogurodzica
Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, u Twe-
go Syna Gospodzina, Matko zwolena, Ma-
ryja... a następnie pieśń apelowa. Nasze oczy
wpatrzone w Jasnogórski portret Maryi, na-
sze myśli biegnące ku Niej, nasze usta szep-
czące: Matko, nie opuszczaj nas!

Słuchamy słów Księdza prowadzącego
Apel, zawierzającego Maryi Ojca Św., Ko-
ściół, naszą Ojczyznę i nas. Modlimy się o
pokój na świecie. Później dziesiątka różańca.

Jeżeli nie ma czuwania nocnego pielgrzy-
mów, to obraz Matki Bożej zostaje zasłonię-
ty. I to jest zawsze takie smutne. Na wielu
twarzach pojawiają się łzy: Matko, nie opusz-
czaj nas!

Matko, pozwól, abym za miesiąc znów
mógł przybyć do Ciebie. Nie opuszczaj nas.

I powrót. Za każdym razem wracamy co-
raz silniejsi, pełniejsi zapału i wiary. Coraz
bardziej świadomi drugiego człowieka, czło-
wieka potrzebującego. Nawet nie jesteśmy
bardzo zmęczeni i zawsze z niecierpliwością
oczekujemy następnego wyjazdu.

Tworzymy – nazwałabym to „małą rodzi-
nę pielgrzymkową” – gdzie jeden o drugie-
go się troszczy, a najbardziej o wszystkich
to ks. Krzysztof, wprowadzając rodzinną,
ciepłą atmosferę.

Uczestniczka pielgrzymek


