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6 kwietnia 2003 roku,
w V niedziele Wielkiego Po-
stu, 58-osobowa grupa
/w tym 9 dzieci/ pod prze-
wodnictwem ks. Jana Jarco

pielgrzymowała do Krakowa na Misterium
Męki Pańskiej.

W drodze do Krakowa rozważaliśmy
część Gorzkich Żali.

Pierwszym miejscem na trasie naszego
pielgrzymowania były Łagiewniki – stolica
kultu Miłosierdzia Bożego. Udaliśmy się do
Sanktuarium, aby uczestniczyć w Godzinie
Miłosierdzia.

Zapatrzeni w obraz Miłosierdzia Bożego,
rozświetlony promieniami słońca padające-
go z góry przez tubus, przypomniały się
nam słowa Chrystusa skierowane do św.
Faustyny: „Jedna godzina rozważania mo-
jej bolesnej męki większą zasługę ma ani-
żeli cały rok biczowania się do krwi, roz-
ważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie
z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wiel-
ką radość” /Dz.369/.

W modlitwie prosimy o właściwe prze-
życie zbliżających się rekolekcji i Świąt
Zmartwychwstania.

Z Łagiewnik pojechaliśmy do położone-
go nad Wisłą, na wapiennych skałach opac-
twa tynieckiego, które podczas ostatniej piel-
grzymki do Ojczyzny odwiedził Ojciec
Święty Jan Paweł II.

Z Tyńca skierowaliśmy się do Wyższego
Seminarium Duchowego Towarzystwa Sa-
lezjańskiego, aby obejrzeć Misterium Męki
Pańskiej.

Misteria, czyli przed-
stawienia Męki Pańskiej,
które powstawały
w średniowieczu pod wpływem pobożno-
ści franciszkańskiej, to jedna z form prze-
żyć i praktyk związanych z okresem Wiel-
kiego Postu.

Obejrzeliśmy powstałą w tym roku
nową wersję Męki Pańskiej, stanowiącą
kontynuację poprzednich, odgrywanych na
tej scenie od przeszło osiemdziesięciu lat.

Obecna wersja nosząca tytuł „Zwycięz-
ca śmierci” to pomysł kl. Artura Sachow-
skiego, alumna seminarium. Opracował on
tekst w oparciu o powieść „Jezus z Naza-
retu” R. Brandstaettera.

W Misterium Pasyjnym brało udział 45
postaci, grali je aktorzy – młodzi salezjanie,
alumni seminarium.

W „Zwycięzcy śmierci”, występujący
jako narrator stary apostoł Piotr, przeby-
wający w rzymskim więzieniu, opowiadał
w przeddzień swojej śmierci młodemu
współwięźniowi jeszcze raz wydarzenia,
które rozegrały się trzydzieści lat wcześniej
w Jerozolimie. Wydarzenia, które odmieni-
ły jego życie i życie nas wszystkich.

Misterium wprowadziło nas w paschal-
ną tajemnicę Chrystusa, w Jego mękę,
śmierć i zmartwychwstanie, pobudziło do
przeżycia religijnego, skłoniło do refleksji
nad życiem. Cisza panująca podczas spek-
taklu, zaduma i łzy na wielu twarzach po
jego zakończeniu świadczyły, że „Zwycięz-
ca śmierci” przemówił do wyobraźni i ludz-
kich sumień.

Zwycięzca śmierci – Misterium Pasyjne

M. Zadora



Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-
ŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:
Iz 50, 4-7 Flp 2, 6-11
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Intencje
mszalne:

 Poniedziałek    21 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  7.30 Śp. Franciszek Gnojek

Śp. Ryszrad Malec
  9.00 Śp. Joanna, Michał
  10.30 Śp. Tadeusz Wisiorek, Stefania
  12.00 Śp. Józefa i Stanisław Klasa
 13.15 Śp. Bronisław Tadeusz - 18 r.śm.
 18.00 Śp. Stanisław Bobik

 Wtorek   22 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30

  7.00

  7.30 Śp. Stanisław Adamczyk
  8.00 Śp. Jan Zając - 6 r.śm.
 12.00 Sp. Józefa Klasa
 18.00 Śp. Stanisława Radwan

Środa  23 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 O zdrowie i bl. Boże dla Jerzego Zembronia
  7.00 Śp. Stanisław Adamczyk
  7.30 Sp. Józefa Klasa
  8.00 Śp. Jerzy Szara
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Marianna i Wojciech Deja
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Mateusz Andrzej Cierpiałek, syn Andrzeja i Magdaleny
Dominika Zofia Cinal, córka Wojciecha i Joanny
Jakub Mikołaj Bednarz, syn Tomasza i Agaty
Zuzanna Kamila Kasprzycka, córka Dariusza i Ewy
Anna Teresa Dadun, córka Marka i Anety

Chrzty:

Czwartek  24 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 Śp. Wojciech i zm. z rodz. Zielińskich,

Rajewskich, Drewniaków
  7.00 Śp. Stanisław Adamczyk
  7.30 Śp. Wojciech Baran
  8.00 Śp. Stanisława Radwan
 12.00 Śp. Józefa Klasa
 18.00 Sakrament Bierzmowania

oraz poświęcenie polichromii

Piątek  25 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30

  7.00 Śp. Stanisław Adamczyk
  7.30 O bł. Boże w pracy dla położnych
  8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski

w rodzinach Ewy i Krzysztofa
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 O bł. Boże dla Tadeusza i Danuty  i ich

rodziny z okazji rocznicy ślubu
O bł. Boże dla Mieszka w 18 r.urodzin

Sobota  26  kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 Śp. Henryk Łomzik
  7.00 O szczęśliwe zdanie matury
  7.30 Śp. Józefa Klasa
  8.00 Śp. Józefa i Julian Frączek i brat Ryszard  - 3 r.śm.
12.00 Śp. Maria i Marian Gabryl
18.00 Śp. Władysław Książek

  Niedziela 27 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  7.30 O łaskę uzdrowienia duszy i ciała dla grzeszników
  9.00 O Boże błog. dla Lucyny i Mieczysława w 35 r.ślubu
10.30 Śp. Franciszek Madej - 9 r.śm.
12.00 Śp. Maria Żak
13.15 Śp. Helena Kajdas, rodzice i brat ks. Stefan
18.00 Śp. Eleonora Migdałek - 7 r.śm.W ostatnim czasie następujące

dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:



-5--4-

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 20.04.2003

W tych dniach przeżywamy niezwykłą
inwazję życia. Szybko cofa się zima, a wio-
sna ze swoją zielenią wkracza w przyrodę.
Jesteśmy świadkami cudu zmartwychwsta-
wania przyrody.

W tę szokującą scenerię wpisuje się na-
sza pascha, czyli przejście Pana Jezusa od
śmierci do życia. Święta Wielkanocne, któ-
re obecnie przeżywamy, są niezwykłym
objawieniem chrześcijańskiej nadziei. To
ostatecznie nie zło zwycięża, ale Chrystus
świętuje triumfy. Nam wierzącym w Chry-
stusa przeznaczone jest triumfowanie.
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Bez-
nadziejność, a tym bardziej rozpacz – choć
może kusić niejednego – nie może zagościć

Wiosna

Ogłoszenia parafialne

1. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy-
my wszystkim, by w różnorakich słabo-
ściach doświadczali Mocy Bożej, która
wszystko zwycięża..

2. W naszej bazylice w niedziele i święta
są Nieszpory na pół godziny przed wieczor-
ną Mszą Św.

3. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
Składka przeznaczona jest na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski.

4. Biskupi zachęcają nas, abyśmy nadcho-
dzący tydzień – Tydzień Wielkiej Oktawy
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – na-
zywany dawniej Tygodniem Białym, prze-
żyli przy wyłączonych telewizorach. Jest to
próba uwalniania się od zniewolenia telewi-
zyjnego.

5. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30 i 17.30
modlimy się za młodzież przygotowującą się

do Sakramentu Bierzmowania, a także za
młodzież maturalną, która w tym dniu
wyjeżdża na czuwanie nocne na Jasną Górę.

6. W czwartek o godz.18.00 ks. Kardy-
nał Franciszek Macharski udzieli Sakramen-
tu Bierzmowania naszej młodzieży, jak rów-
nież dokona poświęcenia nowej polichro-
mii Bazyliki. Młodzież przygotowująca się
do Bierzmowania, ich rodziny i świadko-
wie może skorzystać z Sakramentu Poku-
ty we wtorek o godz. 18.00.

7. Zapraszamy na pielgrzymki: do Ła-
giewnik w najbliższy piątek o godz. 13.00,
oraz w przyszłą niedzielę o godz. 9.00.
Koszt przejazdu 10 zł. Natomiast 2-dnio-
wa pielgrzymka do Poznania, Lichenia
i Kalisza będzie 30 kwietnia i 1 maja. Wy-
jazd w środę 30 kwietnia o godz. 4.00 rano,
powrót 1 maja wieczorem. Koszt przejaz-
du 80 zł.

Ks. Jakub Gil - Proboszcz

w jego sercu. Wielkanocne Święta głoszą
Chrystusowe orędzie: „Jam zwyciężył
świat”.

W te radosne dni wpisują się w naszej
parafii dwa bardzo charakterystyczne zda-
rzenia. Jedno to bierzmowanie prawie 130
młodych wadowiczan. Są uczniami klas
trzecich gimnazjum. Idzie im przeważnie
16 rok życia. Już nie są dziećmi. Odważ-
nie, a często z wielkim hukiem wkraczają
w młodość. Może są krzykliwi i rozkoja-
rzeni. Czasami nie wiedzą, czego chcą. Mo-
gliby wiele mieć, gdyby naprawdę chcieli
chcieć. Czasami są za leniwi. Po prostu im
się nie chce. Kuszeni są by iść za tym, co
łatwe, a nie czynić tego, co słuszne. Zdarza
się, że nawet ich najbliżsi nie stawiają im
żadnych wymagań. Dla świętego spoko-

ju–na wiele im pozwalają. Czasami udają,
że nie widzą jak się ich latorośle zacho-
wują. Oni to próbują wykorzystać i stają
się terrorystami. Grożąc – wymuszają.

Wielu z nich nie ulega mirażom młode-
go wieku. Mają silne oparcie w swej mą-
drej rodzinie, a zwłaszcza bliskim im ro-
dzicom. Oni w imię dobrego wychowa-
nia, kochając swoje dzieci, stawiają im od-
powiednie wymagania. Młodość ich jest
jak najpiękniejsza wiosna. Jest radosnym
rozwojem. W tym dziele ma im pomóc
przyjęty Sakrament Bierzmowania.

Bóg swą specjalną łaską pragnie kształ-
tować ich młodość, by pięknie rozwijali
się fizycznie i duchowo. Moralnie i religij-
nie. Przez ten sakrament mają dawać świa-
dectwo tej podstawowej prawdzie jak
pięknym człowiekiem jest ten, który wie-
rzy w Chrystusa.

Bierzmowanie jest świętem młodości.
Jest wielkim wylaniem darów Ducha św.
na radosnych, młodych ludzi. Dzień
czwartkowy, przeżywany w oktawie Wiel-
kanocy, dzięki Sakramentowi Bierzmowa-
nia staje się wyzwaniem dla młodych, aby
byli świadkami Chrystusa.

Drugie wydarzenie, które przeżyjemy w
tym tygodniu, to-poświęcenie nowej polichro-
mii. Artystki z Krakowa, P. Aleksandra Gro-
chal i Katarzyna Dobrzańska, wraz z pomoc-
nikami malowały wnętrze kościoła przez dwa
lata. Koszta tej pracy są niebagatelne. Wyno-
szą prawie 500 tys. zł. Wiele już wypłacili-
śmy. Dużo jednak zostaje jeszcze do wyrów-
nania. Sam się dziwię skąd mamy fundusze.
Wśród ofiarodawców znam jednego, który
dał bardzo dużo. Pewno się nie domyślacie,
kim on jest? Chce być anonimowym dawcą.
Niech mu to Bóg sowicie wynagrodzi.

Dzięki jasnej, ciepłej kolorystyce oraz
barwnym, biblijnym malowidłom uzyskano
efekt przytulności i ciepła. Stworzono atmos-
ferę sprzyjającą skupieniu i modlitwie. Poli-
chromia jest swoistym dokumentem, a tak-
że pełni rolę edukacyjną i wychowawczą. Jest
ona czytelnym świadectwem, że w bardzo
trudnych czasach, w których odczuwa się
dotkliwy brak pieniędzy-dzięki współpracy
wielu ludzi i specjalnej opiece św. Józefa i
Jego Oblubienicy, powstało historyczne dzie-
ło. Poprzez poświęcenie i pobłogosławienie
wykonanego dzieła, pragniemy oddać je na
wyłączną służbę Bogu.

Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedziła następujące rodziny:

13 kwietnia Magdalena Szczerbowska
14 kwietnia Teresa i Marian Sołtysiewicz, ul. Brzostowskiej 21
15 kwietnia Elżbieta i Piotr Matyjasik, ul. Podstawie 33
20 kwietnia Maria i Józef Radwan, Os. XX-lecia 10/29

Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny, które przyjęły do swego grona
Maryję wraz z Jezusem. Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Ks. Proboszcz


