
      04 kwietnia 2004 r. Nr 14(213) Rok 5

Bazylika - Tygodnik informacyjny           Do użytku parafialnego
Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank Przemysłowo-Handlowy SA 78 1060 0076 0000 3200 0001 9962
tel. 873-20-96,  e-mail wadbazyl@diecezja.krakow.pl   www.bazylika.wadowice.pl

ISSN 1640-0607

Zjazd szkół im. Jana
Pawła II

Od 4 lat delegacje szkół
noszących imię Jana Pawła
II przyjeżdżają w dzień uro-
dzin swego Patrona do Wa-
dowic. W tym roku 18 maja
wypada we wtorek. Grupa

inicjatywna tego zjazdu podjęła najbliższe
przygotowania. Przed Świętami Wielkanoc-
nymi wysłaliśmy zaproszenie do udziału
tych szkół w spotkaniu urodzinowym. Pro-
siliśmy, aby do 10 maja szkoły te potwier-
dziły swój udział i przesłały prace na te-
mat: „Jak przeżyła nasza szkoła Srebrny
Jubileusz Papieża Jana Pawła II”. W dniu
spotkania 18 maja przedstawiciele każdej
szkoły Jana Pawła II otrzymają specjalny
medal, którego treścią jest przytulone dziec-
ko do szyi Ojca Świętego. Medali tych za-
mówiliśmy 250 sztuk. Chcemy po mszy
św., którą będzie odprawiał J.Em. ks. Kar-
dynał Macharski, nakarmić uczestników
tego spotkania. Chętnie przyjmiemy pomoc
finansową od tych, którzy chcieliby wes-
przeć to dzieło. Koszt zorganizowania tego
spotkania będzie wynosił ok. 15 tys. zł.

Wyjątkowy marzec
Marzec roku 2004 przejdzie do historii

z różnych przyczyn. W Wadowicach z pew-
nością z tego powodu, że ks. Kardynał Fran-
ciszek Macharski 19 marca ogłosił kościół
św. Józefa na Górce Sanktuarium św. Jó-
zefa. Należy przypomnieć, że w naszej die-
cezji wielkim kultem cieszy się obraz św.
Józefa u ss. Bernardynek na ul. Poselskiej,
a także Jego obraz u oo. Karmelitów na

Pragnienie Romów
Wadowiccy Romowie w każdą ostatnią

niedzielę miesiąca zbierają się w naszej ba-
zylice na mszy św. o godz. 16.00. Raz jest
ich więcej (40 osób), innym razem mniej
(20 osób). Wielką moją radością jest od-
prawiać dla nich mszę św. Przecież i za nich
Chrystus umarł na krzyżu, i oni są prze-
znaczeni do zbawienia wiecznego. Z okazji
celebrowanej mszy uświadamiam sobie
współodpowiedzialność za ich losy. Bardzo
pragną stworzyć Cygański Zespół Wado-
wicki. Chcieliby, żeby ich ktoś znający się
na prowadzeniu zespołu mógł ich popro-
wadzić. W IV piątek kwietnia, czyli 23 będą
pielgrzymować z nami do Łagiewnik. Te-
raz już zapraszam naszych stałych uczest-
ników pielgrzymek łagiewnickich, by przez
święta kurowali swoje gardła i przygoto-
wali się do wielkiego śpiewu.

ul. Rakowickiej. Rok-
rocznie, w dzień Oblu-
bieńca Najświętszej
Maryi Panny, ks. Kar-
dynał odprawia mszę
św. w Bazylice Mariac-
kiej w intencji Rady Miasta Krakowa, a tak-
że mieszkańców Królewskiego Grodu.
Największym kultem w Polsce cieszy się
św. Józef z Kalisza. Wielkim honorem i zo-
bowiązaniem dla wszystkich mieszkańców
Wadowic jest troska o rozwój nowego
sanktuarium. Pragnieniem naszym jest by
św. Józef wadowicki doścignął kaliskiego,
a nawet Go przerósł. W tych sprawach –
Bóg ma swoje plany. On jest najdoskonal-
szym Reżyserem.

Uczyń mnie malarzem, o Panie,

abym zabarwił miłością ludzką biedę,

bym zdjął siwiznę z włosów matek i ojców,

abym usunął grymas bólu z twarzy osób starszych i chorych,

abym wymazał pragnienie śmierci u ludzi zrozpaczonych,

abym przywrócił blask uśmiechom dzieci.

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

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI  PRO-
ROKA IZAJASZA: Iz 50, 4-7

EWANGELIA:  Łk 23, 1-49   Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza

Flp 2, 6-11

Nawiązując do artykułu, który ukazał się
w biuletynie parafialnym z dnia 7 marca
2004 r., napisanym przez Panią Z.B., na te-
mat śmierci dwóch funkcjonariuszy, któ-
rzy zginęli na posterunku służbowym.

Kością niezgody stał się komentarz
na okoliczność odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej wydarzenie z 1979 r., w Zakładzie
Karnym w Wadowicach. Pisze Pani,
że strażnicy więzienni byli ludźmi okrut-
nymi /z małymi wyjątkami/, przytaczam
cytat Pani.

Nie znając faktów i okoliczności, jakie
miały miejsce w ZK w Wadowicach i co
było przyczyną konfliktu między więźnia-
mi, a nadzorem więziennym, należałoby
głębiej znać sprawę, zanim się coś napisze.
Nie wiem jakby Pani potraktowała starsze-
go sierżanta Władysława Stopę i starsze-
go sierżanta Ryszarda Tatara?

Słyszałem z opowiadań, że byli to ludzie
dobrzy, wyrozumiali, ludzcy, którzy wyko-
nywali swą pracę sumiennie, mimo że
przyszło im pracować w takim ustroju.
Wydawanie sądów i opinii o drugich jest
bardzo ryzykowne. Ciągłe jątrzenie i zapala-
nie do nienawiści, nie godzi się z katolicką
doktryną. Jeśli będziemy myśleli kategoria-
mi: oko za oko, ząb za ząb, to społeczeństwa
nie zazna spokoju.

Cóż możemy wiedzieć, co się działo
w sercach tych ludzi, którzy porwali się na
desperacki czyn? Czy znamy wszystkie
uwarunkowania, od których jest uzależnio-

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni
ny człowiek i wszystkie jego intencje? War-
to pomyśleć, jak trudno jest pojąć i osądzić
samego siebie, jakie ciemności otaczają na-
sze myśli; żeby zrozumieć, iż nie możemy
w pełni zgłębić tajniki czyjegoś życia, jego
przeszłość i cierpienie, które zaznał. Obłud-
nikiem jest ten, kto nieustannie ma coś do
powiedzenia o innych, zaczynając od swych
najbliższych. Nigdy nie zadaje sobie pytania
czy to co nie podoba mu się u innych,
o wiele większej mierze cechuje jego same-
go. Jeśli ograniczymy się jedynie do mó-
wienia o innych, a nigdy nie zastanowimy
się nad sobą i naszą wieloraką hipokryzją.

Iluż katolików wierzy, że żyje zgodnie
z nakazami Bożymi i ludzkimi, gdyż od cza-
su do czasu da pieniądze na zbożny cel, za-
pali świeczkę przed obrazem; ale nie zasta-
nawia się, czy jest sprawiedliwy wobec bliź-
nich w wydawaniu sądów i opinii. W na-
szym codziennym życiu, w rodzinie, w pra-
cy; nie wolno sądzić ani wydawać obłudne
wyroki na innych.

Obłudniku-mówi Chrystus, wyjmij naj-
pierw belkę z twego oka, a potem wycią-
gnij drzazgę z oka twego brata. Dlatego nie
sądźmy ludzi, to i oni nie- będą sądzili nas.

I na koniec: Przypisywanie komuś braku
wiedzy, nieznajomości /czegoś/, lekceważyć
/kogo/, ignorancja – to cytat z końcowego
artykułu, napisany przez Panią, nie doda Pani
splendoru i elegancji.

Z poważaniem
Aleksander Wajdzik

Trwają katechezy
Od 3 tygodni trwają katechezy dla dorosłych parafian. Tematem tych spotkań jest głębsze

zapoznanie się z tzw. trójnogiem ożywiającym nasza wiarę. Jest to Słowo, Liturgia i Wspól-
nota. W spotkaniach tych bierze udział do 10 osób. Jestem pełen uznania dla katechistów
przyjeżdżających z Krakowa dwa razy w tygodniu, a także dla uczestników tych spotkań.

Jezus przed Piłatem
Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie

powstali i poprowadzili Jezusa przed Piła-
ta. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdzili-
śmy, że ten człowiek podburza nasz naród,
że odwodzi od płacenia podatków Cezaro-
wi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla.
Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem ży-
dowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja
nim jestem. Piłat więc oświadczył ar-
cykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej
winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali
i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę
po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął,
aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy
człowiek ten jest władzy Heroda, odesłał
Go do Heroda, który w tych dniach rów-
nież przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucie-

szył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć,
ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się,
że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Nie-
go. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz
Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapła-
ni zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie
Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim
Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewi-
sko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz
i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Pi-
łat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem
żyli z sobą w nieprzyjażni.

Jezus ponownie przed Piłatem
Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów,

członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł
do nich: Przywiedliście mi tego człowieka
pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja prze-
słuchałem Go wobec was i nie znalazłem

w Nim żadnej winy w sprawach, o które
Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał
Go do nas; a oto nie popełnił On nic godne-
go śmierci. Każę Go więc wychłostać
i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród
A był obowiązany uwalniać im jednego na

święta. Zawołali więc wszyscy razem: Strać
Tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrą-
cony do więzienia za jakiś rozruch powsta-
ły w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc
uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do
nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go.
Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczy-
nił? Nie znalazłem w Nim nic zasługujące-
go na śmierć. Każę Go więc wychłostać
i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrza-
skiem, domagając się, aby Go ukrzyżowa-
no; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc
zawyrokował, żeby ich żądanie zostało
spełnione. Uwolnił im tego, którego się do-
magali, a który za rozruch i zabójstwo był
wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na
ich wolę.

Droga Krzyżowa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakie-

go Szymona z Cyreny, który wracał z pola,
i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za
Jezusem.

A szło za Nim mnóstwo ludu, także ko-
biet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz
Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki je-
rozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płacz-
cie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!
Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą:
Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły,
i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wo-
łać do gór: Padnijcie na nas; a do pagór-
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 04.04.2004

 Wielki Poniedziałek   5 kwietnia
   6.00 Śp. Zygmunt Walczak
  6.30

  7.00 Śp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp. Balbina Potoczna - 2 r. śm.
  8.00 Za zmarłych z rodziny Stanek
 12.00 Śp. Bronisława i Michał
 18.00

Wielki  Wtorek   6 kwietnia
  6.00

  6.30

   7.00 Śp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp. Jan Bielec - 3 r. śm.

Śp. Maria i Jerzy
  8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii Koman
 12.00

 18.00 Dziękczynna za 10 lat małżeństwa Ireneusza
i Iwony z prośbą o błog. Boże dla ich rodziny

Wielka Środa   7  kwietnia
   6.00

  6.30

  7.00 Śp. Katarzyna, Stanisław, brat Stanisław
  7.30

  8.00 Śp. Helena Drabczyk
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00

 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

 Wielki Czwartek  8 kwietnia
 18.00 O błog. Boże dla kapłanów naszej parafii

Śp. Adelajda i Stanisław Czermińscy
Dziękczynno błagalna w 20 r. ur. Łukasza
Śp. Danuta Jankowska - 3 r. śm.
Śp. Stanisław - 30 r. śm.
Śp. Sylwester Warmuz

Wielki Piątek  9 kwietnia
 18.00 Nabożeństwo liturgiczne

Wielka Sobota  10 kwietnia
 19.00 Śp. Marian Kupczyk

Śp. Wiesław Pawłowski
Śp. Wit Studencki - 15 r. śm.
Śp. Helena Drabczyk
Śp. Zbigniew Maluty
Śp. Jan, Julia i zmarli z rodziny

Niedziela Wielkanocna 11 kwietnia
 6.00 Śp. Marian Kupczyk
 7.30 Śp. Tadeusz i Stefania Wisiorek
 9.00 Śp. Karolina Maga
10.30 Śp. Aleksander Mlak
12.00 Śp. ks. Józef Kołodziejczyk

Sp. Dariusz Majtyka
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Aleksy Bojęś - 6 r. śm.
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1. Niedziela Palmowa wprowadza nas
w największe tajemnice naszego zbawienia.
W liturgii Wielkiego Tygodnia męka, śmierć
i zmartwychwstanie uobecnia się dla nasze-
go zbawienia.

2. Dzisiaj na godzinę 15.00 zaprasza-
my na Drogę Krzyżową po mieście. W 64
rocznicę „Golgoty Wschodu” pragniemy
modlić się na Drodze Krzyżowej za hanieb-
nie pomordowanych naszych Rodaków,
a także o pokój w Ziemi Świętej.

3. Od środy do niedzieli kancelaria pa-
rafialna będzie nieczynna. Księża są zajęci
szafowaniem sakramentów św., a zwłasz-
cza spowiedzi.

4. Wielka Środa jest w naszej parafii
dniem spowiedzi rekolekcyjnej. Spowiada-
my od 6.00-12.00 i od 14.00-18.00. Nie od-
kładajmy spowiedzi na Wielki Piątek.

5. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielką Sobotę - rano nie ma nabożeństw
w kościele i nie udzielamy Komunii Św.

W Wielki Czwartek podczas Mszy Św.
Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, której
będzie przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń
– przeżywamy ustanowienie Najświętsze-
go Sakramentu oraz Sakramentu Kapłań-
stwa. Po tej uroczystej Mszy Św. przenie-

ków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców,
aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie
Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką,

ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jedne-
go po prawej, drugiego po lewej Jego stro-
nie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili
między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wiel-

kiej Rady drwiąco mówili: Innych wyba-
wiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On
jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szy-
dzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Nie-
go i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty
jesteś królem żydowskim, wybaw sam sie-
bie. Był także nad Nim napis w języku grec-
kim, łacińskim i hebrajskim: To jest król
żydowski.

Dobry Łotr
Jeden ze złoczyńców, których tam powie-

szono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesja-
szem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz dru-
gi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My

przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic
złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-
stwa.

Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powia-
dam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Śmierć Jezusa
Było już około godziny szóstej i mrok

ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewią-
tej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku
rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus za-
wołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje
ręce powierzam ducha mojego. Po tych sło-
wach wyzionął ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują mil-
czenie.

Po śmierci Jezusa
Na widok tego, co się działo, setnik oddał

chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten
był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, któ-
re zbiegły się na to widowisko, gdy zoba-
czyły, co się działo, wracały bijąc się w pier-
si. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka;
a również niewiasty, które Mu towarzyszyły
od Galilei, przypatrywały się temu.

tu Kapłaństwa, Pasterz naszej diecezji pra-
gnie przypomnieć nam podstawową praw-
dę, iż Eucharystia buduje Kościół. Kościół
wadowicki rodzi się z Najświętszego Sa-
kramentu. Serdecznie zachęcam parafian
młodszych i starszych do udziału w tej wy-
jątkowej Eucharystii wielkoczwartkowej.

Czuwanie paschalne ma odbywać się nocą.
Stąd liturgia bardzo mocno przypomina, aby
w Wigilię Wielkanocną, która mówi o zwy-
cięstwie nad mocami ciemności sprawować
w mrokach nocy. Oczywistym wtedy stają

się słowa radosnego hymnu paschalnego
Exultet: „O błogosławiona noc, która zaja-
śniałaś niezwyciężonym blaskiem Zmar-
twychwstałego”.

Po tym komentarzu wydaje się czymś
oczywistym, że w naszej świątyni liturgię
Wigilii Wielkanocnej rozpoczynamy po za-
padnięciu zmroku.

Oby Bóg dał nam łaskę rozsmakowania
się w tym najważniejszym okresie liturgicz-
nym.

(ciąg dalszy ze strony 5)

 Oto słowo Pańskie.

(ciąg dalszy na str. 4)Ks. Proboszcz
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W naszej Polskiej rzeczywistości z wiel-
ką radością przeżywamy Święta Bożego
Narodzenia oraz Wielkanocne. Bliższe są nam
te pierwsze. Więcej mają pieśni, czyli kolęd
mówiących o tej tajemnicy. Bogatszy jest ze-
wnętrzny wystrój – szopka. Są samą rado-
ścią. Przecież to narodziny. W nowonaro-
dzonym Dzieciątku Jezus odnajdujemy każ-
de małe dziecko. Świętujemy wtedy począ-
tek życia ludzkiego. Wszystko jest przed tym
maleństwem. Całe życie, które przeżyje jest
naznaczone znakami zapytania.

Święta Wielkanocne są poświęcone Męce,
Śmierci i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Swoimi treściami obejmują koniec życia
człowieka. Nasza polska uczuciowa poboż-

Od narodzenia do śmierci

Wielki Tydzień
Rozpoczyna się on Niedzielą Palmową,

a kończy Wielkanocą lub Wielką Niedzie-
lą. W tym szczególnym tygodniu używa
się często słowa wielki dla podkreślenia
uobecnienia przez liturgię największych
zdarzeń naszego zbawienia: męki, śmierci
i zmartwychwstania. Wiemy, a jeszcze
bardziej wierzymy, że nasza liturgia nie tyle
przypomina nam o pewnych zdarzeniach
opisanych w Piśmie Świętym, lecz te
zbawcze fakty dzięki świętym czynno-
ściom (liturgii) stają się obecne. Chrystus
przyszedł na świat, aby nas zbawić, czyli
umożliwić nam na tej ziemi, dzięki Jego
łasce życie godne, a po śmierci dać nam
szanse na wieczną radość. Ceną wykupu
człowieka z niewoli szatańskich, w którą
wprowadził nas grzech pierworodny, była
męka i śmierć Syna Bożego, Jezusa Chry-
stusa. „Nie srebrem i złotem zostaliśmy
wykupieni, ale drogocenną krwią Jezusa
Chrystusa”– pisze w jednym ze swych li-
stów św. Paweł.

Ks. Proboszcz

sienie Najświętszego Sakramentu do Ołta-
rza Wystawienia. Odśpiewamy I część
Gorzkich Żali oraz Adoracja do godz. 22.00
Na Adorację o godz. 20.00 prosimy rodzi-
ców dzieci, które w tym roku przyjmą Ko-
munię Św. Natomiast o godz. 21.00 prosi-
my rodziców z młodzieżą, która w tym roku
przyjmie Sakrament Bierzmowania.

6. W Wielki Piątek Mszy św. nie ma.
W liturgicznym nabożeństwie, które roz-
poczniemy o godz. 18.00 uobecniona jest
Męka i Śmierć Pana Jezusa. W tym dniu
obowiązuje post ścisły. Nie ma dyspensy.

Dzieci szkolne zapraszamy na adorację:
godz. 10.00 - klasy 0,1,2. Godz. 11.00 klasy
3,4,5,6. Godzina 12.00 klasy: 1,2,3 gimna-
zjum. O godzinie 15.00 odmówimy Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia, a następnie od-
prawimy Drogę Krzyżową po rynku. Po li-
turgii wieczornej przeniesiemy Najświętszy
Sakrament do Grobu Pańskiego. Odśpiewa-
my wtedy II i III część Gorzkich Żali.

Zapraszamy na wieczorną adorację.
O godzinie 20.00 poprowadzi Honorowa

Straż Serca Bożego. O 21.00 adorację po-
prowadzi Rycerstwo Niepokalanej. Na go-
dzinę 22.00 na adorację zapraszamy mło-
dzież. Ofiary składane przy krzyżu są prze-
znaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego
w Jerozolimie.

7. Wielka Sobota to dzień dziękczy-
nienia za Chrystusową śmierć. Adorujemy
Pana Jezusa w grobie. Zaleca się w tym
dniu wstrzymanie od pokarmów mięsnych.
Święcimy pokarmy w naszej Bazylice od
godz. 10.00 do 15.00, co pół godziny,
a w Rokowie o godzinie 10.00. Prosimy,
aby święcąc pokarmy, podzielić się częścią
z tymi, którzy odczuwają braki. Będą na to
przeznaczone kosze.

Liturgię Wigilii Wielkanocnej roz-
poczniemy o godzinie 20.00. Nabożeństwo
Najświętszej Nocy składa się z poświęce-
nia ognia, paschału i wody chrzcielnej za-
kończone Mszą Św. Wielkanocną.

Procesja Rezurekcyjna będzie około
godz. 21.30.

ność wymyśliła „Gorzkie Żale” nad Jezusem
umęczonym, oraz wiele pieśni pasyjnych.
Wielkość Jezusa Zmartwychwstałego – za-
myka nam usta. Tajemnica ta wymyka się z
pieśni. Nie ma ich dużo. W porównaniu z
setkami kolęd – na Wielkanoc pieśni jest kil-
kanaście.

W naszej polskiej tradycji życzenia skła-
damy i na Święta Bożego Narodzenia i na
Wielkanocne. Zapewne liczniejsze są na te
pierwsze niż drugie. Przy pierwszych
wszystko jest przed Nim. Przy drugich
świętach wszystko jest za Nim. Przed czło-
wiekiem i za człowiekiem. O wiele łatwiej
mówić z dzieckiem niż z dorosłym. Dziec-
ko dorosłego bawi. Dojrzały często wy-
wołuje u drugiego różnego rodzaju rozdraż-

nienia. Zazdrość, zawiść, pretensje. Dziec-
ko wymaga pochylenia, a dojrzały – współ-
towarzyszenia.

W tym roku głębokie refleksje napeł-
niają mnie nad jednymi i drugimi święta-
mi. Tymi zimowymi jak i wiosennymi. Otu-
lonymi puchem śniegu. Rozwijającą się
przyrodą. Po zimowym uśpieniu – powra-
ca życie.

Święta Wielkanocne są dla mnie Świę-
tami wielkiej nadziei. Czymś naturalnym
jest, że w najbliższą niedzielę po Zmar-
twychwstaniu Pańskim jest Niedziela Mi-
łosierdzia. „Ufajcie, jam zwyciężył świat.
Zwycięstwem, które odnosimy nad świa-
tem jest wiara nasza”. Życzę wszystkim

czytającym te słowa, by głębokie treści Świąt
Wielkanocnych stały się udziałem ich życia.
Te święta, które są poświęcone zmaganiu ży-
cia z śmiercią oraz przezwyciężeniu grozy
śmierci przez zmartwychwstanie są fundamen-
tem sensownego patrzenia w przyszłość każ-
dego człowieka. Dzięki nim każdy z nas może
w sposób pełny odpowiedzieć na podstawowe
pytania: po co żyję?, dlaczego pracuję?, cze-
mu cierpię?, dlaczego umieram?

Serdecznie życzę każdemu by głębokie
przeżycie tych świąt przyczyniało się do ra-
dosnego trwania w szarościach dniach po-
wszedniego, oraz w codziennych zmaga-
niach.

W Wielkim Tygodniu historia Męki
i Śmierci Jezusa Chrystusa opisana
w Ewangeliach nie tylko jest nam przypo-
mniana, ale poprzez liturgię historia męka i
śmierć przeżyta przez Jezusa staje się dziś
aktualna. Ona w naszych czasach i na na-
szych oczach dzieje się. Jesteśmy jej świad-
kami i uczestnikami.

Triduum Sacrum to trzy najświętsze dni.
Liczy się je: pierwszy wielkopiątkowy od
wigilii Wieczerzy Pańskiej do Ukrzyżowania,
drugi wielkosobotni dzień, to dzień spoczyn-
ku Jezusa w grobie, trzeci dzień rozpoczyna
się Wigilią Paschalną i kończy Zmartwych-
wstaniem.

Życzeniem ks. bpa Jana Szkodonia, który
będzie wizytował naszą parafię w dniach od
5 – 9 czerwca, jest przewodniczenie liturgii
wielkoczwartkowej. Bardzo nas cieszy pra-
gnienie ks. Biskupa, by w tym dniu był z
nami. Przez swoją obecność w Wadowicach
w dniu, w którym Kościół czci ustanowie-
nie Najświętszego Sakramentu i Sakramen-

(ciąg dalszy na str. 6)
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