Nowe ławki
W pierwszą niedzielę
kwietnia, składka na cele
budowlane
wynosiła
9.400zł. W poniedziałek
5 kwietnia stolarz przywiózł
zamówione przed miesiącem
8 ławek: 6 do Kaplicy Ukrzyżowania, a na razie 2 do św. Rodziny. Dalsze ławki do kaplicy św. Rodziny, oraz pulpit do celów liturgicznych stolarz wykona
w późniejszym terminie. Koszta tego dzieła
wynoszą 9.200 zł. Naszym pragnieniem
jest, aby grupy pielgrzymie liczące ok. 50
osób, które mając kapłana, chcą uczestniczyć we mszy św. mogły pomieścić się
w Kaplicy Ukrzyżowania. Ten sposób pomoże uczestnikom w lepszym przeżywaniu mszy
św. Nie zainteresowanym liturgią mszy św.
nawiedzającym w tym czasie naszą bazylikę
ułatwi modlitwę. Kapłanowi spowiadającemu, oraz przeżywającym sakrament pokuty
dopomoże do większego skupienia.
Dach bazyliki
Trwają uzgodnienia pomiędzy czteroma
firmami, które chciałyby wykonać pokrycie blachą miedzianą dachu naszej bazyliki i
złożyły kosztorys podjętej pracy. Inżynierowie, fachowi eksperci tej pracy z naszej parafii, wydadzą opinie, co do najwłaściwszej
oferty. Wtedy daną firmę zgłosimy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, aby mogła uzyskać pozwolenie na pracę przy dachu w zabytkowej bazylice wadowickiej.
Zamówiłem w tartaku w Tokarni 50 kubików desek 30-to calowych, które mają
służyć jako podkład pod blachę miedzianą
na dachu naszej świątyni.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Grupy Duszpasterskiej Rady Parafialnej
proponują
Wadowice są bardzo
bogate w różne nabożeństwa. Parafia św.
Piotra prowadzi bardzo pięknie nabożeństwa fatimskie od 13 maja do 13 października. Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów na Górce przeprowadza bogatą nowennę dziewięciu tygodni przed uroczystością św. Józefa. Księża Pallotyni na Kopcu
gromadzą licznych pielgrzymów na nabożeństwie fatimskim w najbliższą niedzielę
po 13 – od maja do października. Centralny kościół w Wadowicach dotychczas nie
wytworzył tradycji skupiających liczne rzesze modlących się w określonym dniu,
z wyjątkiem dnia urodzin Ojca Świętego –
18 maja, oraz dnia wyboru Jana Pawła II na
Stolicę św. Piotra – 16 października. W te
dwa dni nasza bazylika oraz plac Jana Pawła
II napełnia się wielką rzeszą ludzi kochających naszego Papieża.
Pytanie, jakie stawia sobie Rada Duszpasterska jest: Jak mocniej rozwinąć
w naszej papieskiej bazylice kult Widzialnej
Głowy Kościoła przez podkreślenie niezawodnej roli Matki Bożej Nieustającej Pomocy czczonej w obrazie wadowickim, oraz
fundamentalnego znaczenia chrztu św.
w życiu każdego chrześcijanina wyrażonej
w papieskiej chrzcielnicy. Czytających te
słowa proszę o podzielenie się swoimi sugestiami w powyższej sprawie z Proboszczem tutejszej Bazyliki.
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Watykan, Wielkanoc 2004 r.

+ Drogi Księże Prałacie Kubo,
Dotarły do mnie echa wspaniałej uroczystości w kościele Karmelitów Bosych na Górce w dzień św.Józefa. Bardzo się cieszę, że w Wadowicach jest tak żywy kult św. Oblubieńca Matki Najświętszej.
Księdzu Proboszczowi wadowickiemu dziękuję za odwiedziny. Odwzajemniam serdeczne
życzenia wielkanocne. Będziemy się łączyć duchowo w przeżywaniu Tajemnicy Paschalnej, zwłaszcza w Wielki Czwartek, bliski każdemu sercu kapłańskiemu. Niech te dni
będą czasem szczególnych łask Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego błogosławieństwa,
a spotkanie z Radosną Matką Zbawiciela ożywi miłość i umocni do duszpasterskiej służby
wiernym Kościołowi Chrystusowego.
Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem dla Księdza Proboszcza, Księży
Współpracowników, Zakonników, Zakonnic i Parafian wadowickich

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWAPOSTOLSKICH:

ŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:

Dz 10, 34a.37-43

Kol 3, 1-4

Świadecwto Piotra o zmartwychwstaniu

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Chrystus został ofiarowany jak nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu

EWANGELIA: J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.

Jezus wielokrotnie zapowiadał, że zostanie wydany na śmierć i zmartwychwstanie. Uczniowie jednak nie rozumieli tego, dopiero pusty grób pozwolił im zrozumieć i uwierzyć. Nam
obce jest zdziwienie Marii Magdaleny, gdyż znamy i słowa zapowiedzi Jezusa, i świadectwo jego uczniów o Zmartwychwstaniu. Wiemy, dlaczego grób był pusty. Pozostaje tylko
jedno pytanie: Czy na pewno wystarczająco wierzymy?

Ściskam wasze dłonie
W największe Święta Zmartwychwstania Pańskiego z wielkim szacunkiem ściskam dłonie
naszych parafian. Ten uścisk przekazuję jako wyraz wdzięczności tym rękom, które często
składają się do modlitwy, i w domu i w kościele, spieszą z pomocą innym, proszą o przebaczenie i są do niego gotowe. Mocno ściskam wasze dłonie parafianie, także i za to, że potraficie szeroko je otwierać na potrzeby naszej świątyni. Zdajecie sobie sprawę, że są one wielkie. Skrupulatnie dzielę się wiadomościami ile od was otrzymałem i na co te pieniądze przekazuję. Ściskam wasze dłonie za to, że obdarzacie mnie zaufaniem, iż waszych ofiarowanych
pieniędzy nie zdefrauduję, ale wydaję je na potrzeby duszpasterskie i gospodarcze naszej
parafii.
Ks. Proboszcz
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zabijał”, zamiast „nie kradnij” będzie: „nie
będziesz kradł” itp. W ten sposób chce się
przez to podkreślić, że przykazania nie są zewnętrznymi nakazami, ale czymś, co jest wpisane w serce każdego człowieka.
Dwie zmiany nastąpiły także w modlitwie
„Ojcze Nasz”. Słowa „i nie wódź nas na
pokuszenie” zmienią się na „i nie opuszczaj
nas w pokusie”, oraz słowa: „ale wyzwól
nas od złego” będą brzmiały: „ale wyzwól
nas od Złego”. Duża litera tego ostatniego
słowa ma na celu personifikację zła, aby nie
kojarzyć zła z czymś nieokreślonym.

Nowe tłumaczenie Biblii
Konferencja Biskupów Włoch zaaprobowała nowe tłumaczenie Biblii. Ma ono
zastąpić ostatnią jej wersję z 1974 r.
W najnowszym tłumaczeniu Biblii znajdzie się wiele nowych sformułowań. Zmienią się też tytuły niektórych przypowieści.
Przypowieść o „Synu marnotrawnym”,
będzie nosiła nazwę przypowieści o „Ojcu
miłosiernym”. Św. Józef nie będzie określany - jak dotychczas - mianem „stolarza”,
lecz będzie nazwany „cieślą”.
W nowym tłumaczeniu przykazania
z Dekalogu nabiorą głębszego znaczenia.
Zamiast np. „nie zabijaj” będzie „nie będziesz

Informacja KAI

Duża pomoc
Pomysł Banku Żywności w Krakowie
przynaglający kupujących w dużych sklepach, aby z okazji Świąt dzielili się zakupioną żywnością, jest bardzo skuteczny.
Przed Świętami Wielkanocnymi dzięki tej
akcji zebrano w marketach wadowickich
ponad 3 tony żywności. Do naszego punktu charytatywnego dla biednych przekazano 523 kg różnych produktów żywnościowych, za cenę ok. 1450 zł. Zauważono jednocześnie, że w porównaniu ze Świętami
Bożego Narodzenia ludzie kupujący mniej

chętnie się dzielą. Jest to znak postępującej
biedy.
W naszej świątyni przed świętami do kosza, który się znajdował przy ołtarzu św.
Antoniego, złożono 25 kg cukru i tyleż mąki,
a także 3 kg ryżu, pewna ilość oleju, herbaty rodzynek, i nawet trochę czekolady. O wiele więcej przyniesiono odzieży, bielizny i kilka par butów. Wszystkim ofiarodawcom –
imieniem obdarowanych – wyrażamy najserdeczniejsze Bóg zapłać.

Słowackiego. Szkoła Podstawowa nr 2
z ul. Sienkiewicza, oraz Szkoła Podstawowa
nr 4 z ul. Słowackiego, a także Szkoła Podstawowa nr 3 na Zaskawiu.
Dyrekcje powyższych szkół zostały powiadomione o chęci złożenia wizyty przez
ks. Biskupa w tych szkołach. Z wielką radością przyjmuję bardzo pozytywne odpowiedzi na przekazane propozycje. Wyrażam
wdzięczność Dyrekcjom za godną postawę.

Ksiądz Biskup nawiedza szkoły
Podczas czerwcowej wizytacji naszej
parafii przez ks. bpa Jana Szkodonia
ogromnie ważnym miejscem, które Pasterz
chce odwiedzić są szkoły, które mieszczą
się na terenie naszej parafii. Należą do nich:
liceum ogólnokształcące im. M. Wadowity,
Zespół Szkół nr 1 – dawna Budowlanka,
Zespół Szkół nr 3 im. ks. J.Tischnera,
Szkoła Muzyczna, Gimnazjum nr 1 z ul.
Sienkiewicza, oraz Gimnazjum nr 2 z ul.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Intencje mszalne:

Czwartek 15 kwietnia
6.00
6.30 Śp. Anastazja Kreczmer
7.00 Śp. Marian Kupczyk
7.30 Śp. Anna Paździora - 1 r. śm.
8.00 Śp. Stanisław Chrapusta - 21 r. śm.
12.00 Śp. Stanisłąw i rodzice
18.00 Śp. Helena Drabczyk
Śp. Urszula - 7 r. śm.

Poniedziałek Wielkanocny 12 kwietnia
6.00 Śp. Marian Kupczyk
7.30 Sp. Emilia Banaś
Śp. Bronisław Tadeusz
9.00 Śp. Józef Czaicki
10.30 Śp. Wiktoria i Stefan Rokowscy i wnuk Artur
12.00 O błog. Boże dla Heleny i Józefa w 50 r. ślubu
13.15 Śp. Helena Kajdas, rodzice i ks. Stefan
18.00 Śp. Stanisław Polak i zmarli rodzice

Piątek 16 kwietnia
6.00
6.30
7.00 Śp. Helena Drabczyk
7.30
8.00 Śp. Andrzej i Franciszka Kosek
12.00 Śp. Aleksandra i Michał Drożdż
18.00 Śp. Marian Kupczyk
Sobota 17 kwietnia
6.00
6.30
7.00 Śp. Marian Kupczyk
7.30 Dziękczynno błagalna w 87 r.
urodzin dla Irena Razem
8.00 Śp. Helena Drabczyk
12.00 Śp. Danuta i Franciszek Adamczyk
18.00 O błog. Boże dla Anny i Aleksandra
Dorocińskich w 22 r. ślubu
Śp. Letycja Paśnik - 4 r. śm.

Wtorek 13 kwietnia
6.00 Śp. Jan Bogacz
6.30
7.00 Śp. Helena Drabczyk
7.30 Śp. Jadwiga Wdowiak
8.00 Śp. Marian Kupczyk
12.00 Śp. Bolesław i Teresa Putek
18.00 Śp. Joanna i Michał
Środa 14 kwietnia
6.00 Śp. Franciszka Młynarska
6.30
7.00 Śp. Marian Kupczyk
7.30 Śp. Helena Drabczyk
8.00 Śp. Karol Góralczyk i Maria żona
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Stanisław Kruk
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 18 kwietnia
6.00 Śp. Marian Kupczyk
7.30 Śp. Bronisław Tadeusz
Z prośbą o nawrócenie grzeszników
9.00 Śp. Helena, Stanisław Madyda
10.30 Śp. Konstanty Saferna i Rozalia
12.00 Śp. Karolina Maga
13.15 Chrzty
18. 00 Dziękczynno-błagalna dla Kamila
w 18 r. urodzin
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 11.04.2004 r.
1. Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Wam, którzy dźwigacie
krzyż cierpienia fizycznego, krzyż samotności, krzyż różnych braków – Wam, którzy stawiacie czoła i zmagacie się z trudnościami dnia powszedniego, życzymy by
Chrystus był dla Was mocą i pokojem. Życzymy byście w trudach codzienności doświadczali łask Zmartwychwstałego i Jego
Miłosierdzia. Radosnego Alleluja!
2. W naszej bazylice w niedziele
i święta są Nieszpory na pół godziny przed wieczorną Mszą Św.
3. Jutro
drugi
dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek
mszy św. jak w każ-

dą niedzielę. Składka przeznaczona jest na
Katolicki Uniwersytet Lubelski.
4. Biskupi zachęcają nas, abyśmy nadchodzący tydzień – Tydzień Wielkiej Oktawy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego –
nazywany dawniej Tygodniem Białym, przeżyli przy wyłączonych telewizorach. Jest to
próba uwalniania się od zniewolenia telewizyjnego.
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 najbliższych dniach wyjeżdża na czuwanie
nocne na Jasną Górę.
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożoną w ubiegłą niedzielę ofiarę w wysokości 9.400 zł przeznaczoną wykonanie
brakujących ławek w kaplicy Ukrzyżowania oraz św. Rodziny.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
1. Przez cały tydzień zachęcamy do
udziału w nowennie do Miłosierdzia Bożego, którą odprawiamy o godz. 15.00.
2. W piątek 16 kwietnia na godz. 20.00
zapraszamy do naszej bazyliki na czuwanie
modlitewne za Ojca Św., zakończone Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. W tym
dniu na godz. 19.00 na spotkanie prosimy
członków Parafialnej Akcji Katolickiej.
3. Zapraszamy na pielgrzymki: w piątek 16 kwietnia na Apel Jasnogórski do
Częstochowy. Wyjazd o godz. 16.00. Koszt
przejazdu 25 zł. Do Łagiewnik w przyszłą

niedzielę o godz. 9.00. Koszt przejazdu 10
zł. Natomiast 2-dniowa pielgrzymka do
Poznania, Lichenia i Kalisza będzie 4 i 5 maja.
Wyjazd we wtorek 4 maja o godz. 4.00 rano,
powrót 5 maja wieczorem. Koszt przejazdu 90 zł.
4. Pierwsza Komunia Św. będzie
w naszej parafii w pierwszą niedzielę maja
– 2 maja. Sakramentu Bierzmowania udzieli
ks. bp Jan Szkodoń w Święto Matki Bożej
Królowej Polski – 3 maja na Mszy Św.
o godz. 17.00.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz
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Baranek Wielkanocny
Znakiem świąt wielkanocnych jest baranek. Symbolika ta nawiązuje do wyjścia
Żydów z Egiptu, która się dokonała dzięki
krwi baranka. Ona ich uwolniła od śmierci,
która w tę noc dotknęła wszystkich pierworodnych zamieszkujących domy egipskie. Jezus był wiedziony jak baranek na zabicie, który ust nie otworzył. Starotestamentalny baranek wskazuje na Tego, o
którym ksiądz przed Komunią Św.
mówi: „Oto Baranek Boży, oto Ten,
który gładzi grzechy świata.”
Cichy i pokorny Baranek. Ile razy
odwiedzam chorych z Najświętszym Sakramentem, myślę o tym.
Niosę Jezusa w postaci Eucharystycznego
Chleba. Zawijam Go w korporał i wkładam
do bursy i idę ulicami Wadowic. Choć ubrany jestem w komże mając przewieszoną
stułę – najczęściej mało kto chce zauważyć,
że idę z Najświętszym Sakramentem do chorego. Mało kto uklęka. Najczęściej nie widzę też żadnego znaku czci przechodzących.
Udają, że nie widzą. Choć Ci sami w kościele pobożnie klękają to jednak na ulicy
nie maja odwagi okazać czci wobec Najświętszego Sakramentu niesionego do chorego.
Cichy Baranek. Przynoszę Go do chorego. W wielu mieszkaniach jest stół nakryty
białym obrusem, na którym położone są
zapalone świece. Jest to godne miejsce na
rozłożenie korporału z Komunią Św. Zdarza się jednak przy odwiedzeniu chorych z
Eucharystią., że nie ma właściwego miejsca
gdzie można byłoby Ją położyć. Normalnie
jest tak, że ktoś z rodziny otwierając drzwi,
gdzieś w drugim pomieszczeniu czuwa.
Zdarza się jednak, że domownik, który
wprowadził księdza z Najświętszym Sakramentem poszedł do innego pokoju i tam słu-

cha radia czy ogląda telewizję. Jezus przyszedł do tego domu, ale Nim domownicy
nie są zainteresowani.
Cichy Baranek. Jezus w Najświętszym
Sakramencie. Przez wielu chorych i starszych przyjmowany jest bardzo godnie.
Iluż jest jednak takich, którzy czy to przez
sklerozę, a może i konkretne zaniedbanie
przyjmują Go jakby nieświadomie.
Niosę cichego Baranka – Komunię Św.
do chorych. Zauważam często godną ubolewania postawę obojętności u wielu przechodniów.
Taka sytuacja przynagla mnie kapłana bym jeszcze bardziej wierzył i kochał Jezusa, Cichego Baranka. Wierzył i kochał za tych...
i za siebie. Myślę wtedy jak bardzo ważne
jest wynagrodzenie.
Cichy Baranek. Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie. Prawdziwy Bóg i
Prawdziwy Człowiek. Zmartwychwstały
Pan. Niezauważony i zapomniany przez
wielu. Jako kapłan jestem drugim Chrystusem. Jakże bardzo jestem kuszony by
być tylko Chrystusem z Niedzieli Palmowej, a nie z Wielkiego Piątku. Zapomniany.
Niezauważony. Pokorny sługa. Jak bardzo
muszę pamiętać o znieważonym wielkopiątkowym Jezusie, jak również o Zwycięskim, Zmartwychwstałym Panu.
Tegoroczna Niedziela Palmowa otworzyła mi oczy na nową moją pozycję. Gdy czytałem urywek Pisma Świętego przed uroczystą procesją uderzyły mnie słowa Jezusa skierowane do Apostołów: „Idźcie do
wsi i tam znajdziecie oślę uwiązane” A gdyby was kto pytał: dlaczego odwiązujecie,
tak powiedzcie: „Pan go potrzebuje.” Wysłani poszli, a gdy odwiązywali oślę, zapytali ich: Czemu odwiązujecie ośle”? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje.” Aż dwa razy
w tym krótkim czytaniu ewangelicznym z
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Nie mogę się trwożyć moim nieudacznictwem, ale w pokorze ducha przyznawać, że
Chrystus pragnie i oślego kapłaństwa by
przeżył triumf. Pan takiego potrzebuje. W
nim zmartwychwstaje.
Myślę dzisiaj o wielu moich współbraciach
i świeckich i duchownych, którym wiele się
w życiu nie powiodło. Nie ułożyło się tak
jak tego pragnęli i o tym marzyli. Często doskwiera im gorzki smak zmarnowanych dni
i lat. Nieudanego życia. „Pan go potrzebuje”.
To On przeżyje triumf w moim nieudacznictwie. I mnie obdarzy radością tego zwycięstwa. O to się modlę w te największe święta
dla każdego z nas.
Ks. Proboszcz

Niedzieli Palmowej są powtórzone słowa:
„Pan tego osła potrzebuje”. To zwierze
pomogło przebyć Jezusowi tryumfalną
drogę. Myślałem sobie o swoich nieudolnościach i ograniczeniach, o tych cechach,
które komuś nasuwają określenie, że taki
osioł. Na ile moje małości i nieudolności
upodabniają mnie do tego wzgardzonego
zwierzęcia z Niedzieli Palmowej, którego
Pan potrzebuje by mógł przebyć drogę do
Jerozolimy. Dzięki mojemu kapłaństwu i
poprzez to kapłaństwo Chrystus przybywa do współczesnego świata, do dzisiejszej Jerozolimy.

Dekret
erygujący Sanktuarium Świętego Józefa
w Wadowicach
Dla uczczenia Świętego Józefa w Jego wadowickim wizerunku ustanawiam - stosownie do kan. 1230 KPK - kościół Karmelitów Bosych w
Wadowicach Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca NMP
W kościele Karmelitów. Bosych w Wadowicach znajduje się słynący
łaskami obraz Świętego Józefa, cieszący się od ponad stu lat wielką
czcią wiernych. Ojciec Święty Jan Paweł II, ofiarując z okazji Srebrnego
Jubileuszu Pontyfikatu swój Papieski Pierścień Świętemu Józefowi napisał: „W moim rodzinnym mieście Święty Józef, drugi Patron mojego
Chrztu, roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym z kościoła Karmelitów
Bosych na Górce, w którym doznaje czci w obrazie znajdującym się
w głównym ołtarzu”.
Ufam, że akt ustanowienia Sanktuarium przyczyni się do wzrostu pobożności ludu wiernego Wadowic i okolicy oraz do jeszcze większej czci
Świętego Józefa.
Polecam również przygotować statuty Sanktuarium, zgodnie z kan.
1232 KPK.
Pielgrzymującym do nowego Sanktuarium udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Kraków, dnia 19 marca 2004 r.

ks. kardynał Franciszek Macharski
ks. Jan Dyduch – kanclerz
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