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Miło zaskoczony
W ostatnim tygodniu pa-

rafianin z ulicy Źródlanej na
Zaskawiu przyniósł ofiarę
840 zł. na zakup blachy mie-
dzianej, która ma służyć do
pokrycia dachu naszej bazy-
liki. Tłumaczył mi, że 11 ro-

dzin tej ulicy doszło do wniosku, że choć
mieszkają dość daleko od bazyliki i do niej
regularnie w niedziele nie uczęszczają, gdyż
księży Pallotynów Na Kopcu mają „pod
nosem”, to jednak uświadamiają sobie, że
są parafianami Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny w Wadowicach, która podej-
muje, ogromne i bardzo kosztowne dzieło
pokrycia blachą miedzianą całej bazyliki.
Doskonale – tłumaczył mi ten parafianin –
zdajemy sobie sprawę, że Ksiądz porwał
się z motyką na słońce, jeśli wszyscy para-
fianie, na tyle na ile potrafią – nie będą par-
tycypowali w kosztach tej ogromnej inwe-
stycji. Choć na co dzień są dość daleko od
kościoła w rynku, to jednak mają świado-
mość przynależności do rodziny parafial-
nej. Prosił mnie, aby przekazać propozycję
mieszkańców ulicy Źródlanej do wszyst-
kich mieszkańców ulic i osiedli należących
do naszej parafii. Przekazując to przesłanie
składam serdeczne Bóg zapłać za ofiarę,
oraz przekazaną ofiarę, oraz przesłanie do
parafian wadowickich.

Równocześnie nad-
mieniam, że w ostatnim
tygodniu zleciłem firmie
budowlano-konserwa-
torskiej Jacentego Bie-
lawskiego zamieszkałe-
go w Krakowie na ul. Tynieckiej, realiza-
cję prac związanych z pokryciem naszego
dachu. Firma ta odznacza się dużymi osią-
gnięciami w tej dziedzinie. Jest wiarygod-
na. Wadowiccy doradcy fachowo ocenili
kosztorysy przesłanych propozycji i wła-
śnie uznali powyższą firmę za najwłaściw-
szą. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania
dalszej dokumentacji, aby wystąpić z od-
powiednim pismem do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie, któ-
ry ma prawo wydać pozwolenie na wyko-
nanie tego dzieła.

Dzień skupienia
W sobotę 15 maja członkowie Duszpa-

sterskiej Rady Parafialnej, oraz Parafialne-
go Oddziału Akcji Katolickiej pragną prze-
żyć formacyjny dzień w klasztorze oo.
Karmelitów na Zakamieniu w Zawoi. Dzień
ten będzie wypełniony 2 konferencjami
wygłoszonymi przez ks. prof. Romana Pin-
dla, mszą św. z kazaniem ks. Jakuba Gila,
oraz modlitwą i dyskusją na temat uczest-
nictwa w życiu Kościoła, a zwłaszcza
w parafii. Serdecznie zapraszam.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN W maju swój Roczek obchodzą:
Natalia Walczak
Mikołaj Berek
Daniel Maciej Najbor
Marcin Zbigniew Szeliga Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóź-

niej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Miranda Majewska
Karolina Grażyna Klobuch

Powołani
„Być chlebem, który krają
Żywicą, którą z sosny na kradzidło skrobią
Czymś takim z czego robią radio, żeby choremu przy termometrze śpiewało
Zegarem, który w samolocie jak obrazek ze św. Krzysztofem leci
Żółtym dla dzieci balonem
A zawsze Hostią białą gorętszą od spojrzenia
Co się zmienia w ofierze”.

Ks. J. Twardowski
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIĘGI APOKA-
LIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA:

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 13, 14.43-52

EWANGELIA:  J 10, 27-30

Ap 7, 9.14b-17

 Oto słowo Pańskie.

Apostolowie zwracają sie do pogan
Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do
żródeł wód życia

Jezus daje swoim owcom życie wieczne
Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.

Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest
większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy».

Jesteśmy ludźmi epoki obrazu i dźwię-
ku. Oglądamy telewizję, czytamy gazety,
słuchamy radia. Jednak rzadko zastanawia-
my się nad tym, kogo tak naprawdę słu-
chamy i jak słuchamy, Do naszych uszu
dochodzą nieraz dźwięki, słowa, które nisz-
czą nasze wnętrze.

Chrystus daje nam dziś wskazówkę jak
nie zabłądzić podczas życiowej wędrów-
ki. W obrazie Dobrego Pasterza wyznacza
nam kierunek - drogę, która zaprowadzi
nas do pełni szczęścia. Tym kierunkiem jest
On sam.

Usłyszeć głos Pasterza

ks. Daniel Łqka — paulista

Zapewnia nas - swoje owce, że jeśli pój-
dziemy za Nim, nigdy nie zginiemy i żadne
okoliczności naszego życia nie będą w sta-
nie zerwać naszej relacji z Mistrzem. Jed-
nak nie zawsze chętnie słuchamy słów Je-
zusa. Wydają się nam one zbyt wymagają-
ce. Jezus ma słowa, które nie niszczą, ale
budują i dają życie wieczne. Jeśli posłucha-
my Jego głosu i przyjmiemy do serca
Jego słowa bądźmy pewni, że pomimo bólu
i cierpienia, jakie zada nam ten świat, On
poprowadzi nas pewną drogą do nieba.

Nabożeństwa majowe
Są przeznaczone dla wszystkich, ale świeżość wiosny zachęca tych, którzy wchodzą w

wiosnę życia. Dzieci i młodzież. Rozmawiając z katechetkami i katechetami zaproponowali,
aby poprosić dzieci i młodzież na nabożeństwa majowe w następującym porządku.

Poniedziałek kl. O i I
Wtorek kl. II i VI
Środa kl. III i V
Czwartek kl. IV i I gimnazjum
Piątek młodzież szkół średnich
Sobota kl. II i III gimnazjum
Serdecznie proszę rodziców o przypominanie dzieciom i zachęcania do udziału w nabo-

żeństwach.

Głęboki pokłon
Księdzu Infułatowi Jerzemu Bryle, Proboszczowi parafii Najświętszego Salwatora w Kra-

kowie, wyrażam serdeczne podziękowanie za bezinteresowną miłość naszej parafii wyrażo-
nej poprzez ofiarowany dzwon. Gdy piszę o wyjątkowej życzliwości ks. Infułata do naszej
wadowickiej wspólnoty – mam świadomość, że jest ona jedną z bardzo wielu, które serce
Infułata nosi.

Jako wizytator religijny niósł dużą pomoc młodym księżom, ucząc jak należy katechizo-
wać. Dzielił się swoją wielką wiedzą i doświadczeniem wprowadzając kleryków w świat
ludzi głuchoniemych – ucząc ich języka migowego.

Uwrażliwiony na piękno przez rodzinę nauczycielską, z której się wywodzi, porozumiał się
z ludźmi tworzącymi piękno. Utrwalającymi piękno poprzez różne formy artystyczne. Przez
całe lata świat artystyczny był i jest światem ks. Infułata Bryły. Stąd tak blisko Mu było i jest
do Ojca Świętego. Artysta zawsze ma wspólny język z Artystą, Infułat z Salwatora z Ojcem
Świętym z Watykanu.

Księże Infułacie – Wadowice przekazują głęboki ukłon. Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 02.05.2004Intencje mszalne
 Poniedziałek   3 maja
Uroczystość Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski,głównej patronki Polski
  6.00 Śp. Marian Kupczyk
  7.30 Śp. Antoni Kęcki

Śp. Zygmunt Jura
  9.00 Śp. Antoni Kęcki
 10.30 Śp. Maria i Rudolf Gałuszka

O błog. Boże dla Tadeusza i Danuty w
12 r. ślubu

 12.00 Śp. Stanisław Kruk - 5 r. śm.
 13.15 Śp. Krystyna i Andrzej Glanowscy
 19.00 Śp. Karolina Maga

Wtorek  4 maja
Wspomnienie św. Floriana, męczennika
  6.00 Śp. Antoni Szala
  6.30 Śp. Stefania i Jan Byrski - 5 r. śm.
  7.00 Śp. Tadeusz i Antonina
  7.30 Śp. Antoni Kęcki
  8.00 Śp. Marian Kupczyk
 12.00 Śp. Józef i Izabela Cienkusz - r. śm.
 18.00 Śp. Karolina Maga

Śp. Zygmunt Jura
O zdrowie i bog. Boże dla emerytów, rencistów
i ich rodzin - Państwowej Straży Pożarnej
i członków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wadowicach

Środa   5 maja
Wspomnienie bł. Stanisława Kaźmierczaka,
kapłana
  6.00 Śp. Zygmunt Jura
  6.30 Śp. Władysław Kasprzak - 1 r. śm.
  7.00 Śp. Marian Kupczyk
  7.30 Śp. Antoni Kęcki
  8.00 Śp. Jan Mamcarczyk z rodzicami
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Dziękczynno błagalna w 20 r. ślubu dla

Grażyny i Jerzego oraz w 19 r. urodzin Liliany
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  6 maja
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
  6.00 Śp. Antoni Szala
  6.30 Śp. Agnieszka i Jan Bajer
  7.00 Śp. Teresa Kacprzak
  7.30 Śp. Antoni Kęcki
  8.00 Śp. Marian Kupczyk
 12.00

 18.00 Śp. Zygmunt Jura
O błog. dla dzieci I kom.

Piątek  7 maja
   6.00 Śp. Teresa Kacprzak
  6.30 Śp. Zygmunt Jura
  7.00 Śp. Marcin, Ludwika i Helena Włodarczyk

Śp. Klemens Mroziński - 12 r.śm.
  7.30 Śp. Antoni Kęcki
  8.00

 12.00 Śp. Zygmunt Kręcioch
 18.00 Śp. Marian Kupczyk

Śp. Ryszard Hanusiak - 10 r. śm.

Sobota  8 maja
Uroczystość św. Stanisława, Biskupa
i Męczennika, głównego patrona Polski
i Archidiecezji Krakowskiej
  6.00 Śp. Stanisław Adamczyk
  6.30 Śp. Marian Kupczyk
  7.00 Śp. Stanisław Łopata
  7.30 Śp. Antoni Kęcki
  8.00 Śp. Stanisław Tyrybon i jego rodzice
 12.00 Śp. Krzysztof Szpak
 18.00 Śp. Stanisław Czaicki

Śp. Maria i Stefan Zawiła
Śp. Stanisław Budzowski z synem
Stanisławem

Niedziela 9 maja
 6.00 Śp. Marian Kupczyk
 7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Róż

Różańcowych
 9.00 O błog. Boże i zdaną maturę dla Anny

Śp. Antoni Kęcki
10.30 Śp. Stanisław Góralczyk
12.00 Rocznica I Komunii
13.15 Roczki
19.00 Śp. Józef Dębski

1. Nasza parafia przeżywa dzisiaj, na
Mszy Św. o godz. 10.30 i 12.00, uroczy-
stość I Komunii Św. W ciągu tygodnia dzie-
ci komunijne wraz z rodzicami zaprasza-
my na Mszę  o godz.18.00. Jest to Biały
Tydzień dla rodzin, których dziecko ma
możliwość pełnego uczestnictwa we mszy.

2. Jutro jest 3 maja, Królowej Polski. Msze
św. odprawiamy w porządku niedzielnym.
Na Mszę Św. o godz. 12.00 zapraszamy
wszystkich, którym bliskie są sprawy na-
szego miasta i Ojczyzny. Natomiast na
mszę św. o godz. 13.15 prosimy dzieci
pierwszokomunijne.

3.Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli
aż do ostatniej w sierpniu odprawiamy wie-
czorną msze św.  w niedziele i święta o
godz. 19.00, a nabożeństwa o godz. 18.30.
4.Najbliższy tydzień w całym Kościele ob-
chodzimy jako Dni Modlitw o powołania
do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

5. Serdecznie zachęcamy naszych wier-
nych do udziału w nabożeństwach maryj-
nych o godz. 18.30 w kościele, oraz wie-
czorem przy kaplicach przydrożnych. Po
nabożeństwie maryjnym w kościele będzie
codzienna, dziękczynna procesja po ryn-
ku, poprzez którą chcemy wyrazić
wdzięczność Bogu za niezwykły pontyfi-

kat Papieża - Wadowiczanina.
6. W środę na nowennie do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
polecamy Bogu wiosenne prace rolników.

7. Rodziców dzieci klas III, które w naj-
bliższą niedzielę będą przeżywały rocznicę
I Komunii Św. na mszy św. o godz. 12.00,
prosimy, aby zadbali o spowiedź przed
rocznicą, która odbędzie się w pierwszy
piątek rano od 7.00 do 8.30 i po południu
od godz. 16.00 do 18.30.

8. Dzieci szkolne zebrały do skarbonek
wielkopostnych sumę 440 zł. Co miesiąc
ze składek parafialnych przekazujemy dla
Zespołu Charytatywnego 1000 zł., oraz na
kuchnię św. Brata Alberta 1000 zł. Bóg za-
płać za troskę o biednych.

9. Zmianka Żywego Różańca w przyszłą
niedzielę po Mszy Św. o godz. 7.30

10. W przyszłą niedzielę o godz. 7.00 piel-
grzymujemy do Krakowa na uroczystości
św. Stanisława. Koszt przejazdu 10zł. Do
Zakopanego pojedziemy w czwartek 20
maja. Wyjazd o godz. 7.00, koszt przejaz-
du 20zł. Chcemy nawiedzić Rusinową Po-
lanę z Królową Tatr, oraz Kalatówki i Krzep-
tówki, a także Bachledówkę.

Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski,
głównej patronki Polski– 3 maja 2004

1. Dzisiaj msze św. odprawiamy
w porządku niedzielnym. O godz. 12.00 bę-
dzie uroczysta msza św. w intencji nasze-
go miasta i Ojczyzny.

2. W dniu dzisiejszym modlimy się za
Polaków rozrzuconych po różnych stro-
nach świata. Jest to modlitewny dzień łącz-
ności z Polonią.

3. Serdecznie zachęcamy do udziału
w nabożeństwach majowych, które odpra-
wiamy w naszej bazylice o godz. 18.30.
Bezpośrednio idziemy w procesji na rynek,
aby dziękować Bogu za długoletni pontyfi-
kat Papieża z Wadowic i prosić o wszelkie
łaski potrzebne w służbie Kościołowi i świa-
tu.

/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)
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4. Prosimy wiernych o zatroszczenie
się o figurki przydrożne. Przez całe lata przy
tych figurkach zbierały się grupki miesz-
kańców, aby w maju wielbić Maryję. Za-
chęcamy wiernych do kultywowania tych
polskich tradycji.

5. Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie wyasygnował sumę 50 tys. zł.
na konserwację ołtarza Miłosierdzia Boże-

go, polecając by nasza parafia przekazała
51 tys. na konserwację ołtarza św. Anto-
niego. Wdzięczni jesteśmy Wojewódzkie-
mu Konserwatorowi za troskę o piękno
wnętrza naszej świątyni, choć nie ukry-
wamy, że przy wielkich kosztach pokry-
cia dachu blachą miedzianą, tę powyższą
sumę pieniędzy będzie nam trudno uzbie-
rać.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Ks. Proboszcz
Przypomnę piękne opowiadanie. Siedzi na

ulicy Kalkuty żebrak z wyciągniętą ręką.
Mijający ludzie są tak biedni, że ofiarują mu
tylko ziarenko lub dwa ryżu. Bilansem tego
żebraczego dnia było tylko 10 ziarenek.
Wstaje – jeszcze ogląda się, czy ktoś nie
przechodzi. Zauważa w oddali samotnego
przechodnia. Gdy się zbliżył rozpoznał
w nim Chrystusa. Pełen nadziei czeka, że
miłosierny Chrystus obdarzy go wielkim do-
brem. Tymczasem spotka go ogromny za-
wód. Nauczyciel  z Nazaretu wygląda na
bardzo głodnego i zmęczonego. Prosi by się
z nim podzielił ziarnkami ryżu. Żebrzący
człowiek zazdrośnie patrzy na 10 ziarenek
trzymanych w swojej ręce. Walczy ze sobą:
„Czy dać?” Sam jest głodny. Postanawia
przekazać 3 ziarnka ryżu. Uśmiechnięty
Jezus odchodzi, a żebrak wolno idzie dalej.
W pewnym momencie zorientował się, że
w ręku w którym trzyma ziarenka coś mu
bardzo ciąży i bardzo go pali. Otworzył dłoń.
Z zachwytem ujrzał obok ryżu trzy grudki
złota. Zaczął biec za Jezusem, który przed
chwilą odszedł, aby dać mu pozostałe 7 zia-
renek w nadziei, że miłosierdzie Jego obfi-
cie nagrodzi Jezus. Niestety już Go nie spo-
tkał.

Dzielona miłość pomnaża się. Tej reguły
życiowej często doświadczają Ci, którzy

umieją się dzielić. Dzielona miłość nie wy-
sycha, lecz bardzo się pomnaża.

W czwarty piątek, gdy pielgrzymowali-
śmy do Łagiewnik z grupą wadowickich
Romów, myślałem o tym przedziwnym,
bardzo życiowym opowiadaniu. Co mie-
siąc już trzeci rok pielgrzymujemy autoka-
rem z Wadowic do Sanktuarium Jezusa
bogatego w Miłosierdzie. Wciąż są chętni,
aby prosić o miłosierdzie i za nie dzięko-
wać. Któż jest tak bogaty, żeby czegoś nie
potrzebował? Ale też – kto jest tak biedny,
żeby nie mógł się czymś podzielić? Łagiew-
nickie Sanktuarium wciąż tworzy w nas
nową wyobraźnię miłosierdzia.

Od tegorocznego Święta Bożego Miło-
sierdzia bardzo byśmy pragnęli, aby w na-
szej parafii co miesiąc jeździła określona
grupa pielgrzymów. Za darmo pojechali
nasi bracia Romowie. Za 5 zł. jechaliby
członkowie określonej grupy, czy stanu.
Oczywiście, że inni też mogliby pielgrzy-
mować tylko będą płacić jak dotychczas
za przejazd 10 zł.

W czwarty piątek maja – 28 maja zapra-
szam kochane mamusie. Ileż im mamy do
zawdzięczenia. W maju –  w miesiącu,
w którym przyroda budzi się do życia, gdy
na łąkach i polach jest tyle kwiatów –  ży-
jące nasze rodzicielki pragniemy dzień po
dniu obsypywać wdzięczną pomocą i ozda-

biać pięknymi kwiatami. Wypowiadać
wdzięczność za trud rodzenia i wycho-
wania. Chcemy ich na różny sposób bar-
dzo doceniać. A naszym zmarłym mat-
kom w tym miesiącu przesyłamy nieustan-
nie modlitewną pamięć. Cały maj poświę-
cony jest Matce wszystkich Matek. Naj-
świętszej Maryi Pannie. W tym miesiącu
również obchodzimy Święto Matki. Moim
wielkim pragnieniem jest zanurzyć dobre,
kochające serca naszych matek w miło-
siernym sercu Jezusa Chrystusa.

Natomiast w czerwcu chciałbym piel-
grzymować do Łagiewnik z dziećmi

szkolnymi, które w tym dniu zakończą rok
szkolny. Będzie to piękne dziękczynienie
Chrystusowi bogatemu w miłosierdzie za
łaskę całorocznej pracy w szkole.

Dzieląc na poszczególne grupy i stany na-
szą parafię pomnoży się potrzeba wyjazdów
do Łagiewnik na dalsze miesiące a nawet
lata. Dzielona miłość – pomnaża się.

Niech Chrystus Miłosierny pomnoży
w naszych sercach miłość do Boga, do lu-
dzi i siebie. Trzeba kochać Boga z całego
serca i ze wszystkich sił, a bliźniego swego
jak siebie samego.

Smutek
Nasza pielgrzymka do Łagiewnik

w Dzień Miłosierdzia przeżyła wielką ra-
dość łącząc się z prawie 200 tys. rzeszą
z różnych stron Polski i świata. Pielgrzy-
mi nasi wzięli również sztandar Straży Ho-
norowej Serca Bożego. Relacjonowały mi
później Panie, że były bardzo zażenowa-
ne, gdyż wśród licznych pocztów sztan-
darowych, w których mężczyźni trzymali
sztandary, a kobiety stały po bokach, tyl-
ko wadowicki sztandar Straży Honorowej
był w rękach 3 naszych parafianek. Mó-
wiły Panie, że sztandar na którym był na-
pis Wadowice, był ze czcią oglądany przez
wielu pielgrzymów. Czuły się jednak nie-
swojo, że nie jest on w rękach wadowi-
czanina. Z podobnym problem nieraz
zwracały się do mnie dziewczęta z KSM-
u. One niosą sztandar. Nie mają żadnego
chłopca. „Babska asysta” – tak niektórzy
ich określają.

Jest to trudny problem w wielu para-
fiach – mało angażujących się do grup
mężczyzn. Kobiety wypełniają określone
zespoły i grupy. One są w pierwszych

szeregach na różnorakich nabożeństwach
niedzielnych. Ze smutkiem również obser-
wuję ten sam problem w naszej parafii.
W grupach, zespołach, pielgrzymkach, re-
kolekcjach, nabożeństwach są przeważnie
kobiety. Z wielką czcią i szacunkiem odno-
szę się do każdej kobiety, czy to babci, mat-
ki, czy dziewczyny. Wiem z Ewangelii, że
Jezus Chrystus wybrał Marię Magdalenę
jako pierwszą Apostołkę głoszącą cud zmar-
twychwstania Apostołom. Prawdą jest jed-
nak, że siła i prężność wiary jest widoczna
poprzez obecność mężczyzn. Męskiej mło-
dzieży, mężów i ojców, oraz dziadków.

Wiem, że dziedzictwo komunistyczne
w naszej Ojczyźnie wyraża się także i tym
stanem, że mężczyźni nie chcą być widocz-
ni w kościele. Choć już 15 lat minęło od
upadku systemu komunistycznego w Pol-
sce, to jednak syndrom homo sovieticus
wciąż towarzyszy wielu naszym mężczy-
znom. Nieraz zastanawiam się nad tym, jak
uwrażliwić naszych parafian na bardzo waż-
ną sprawę, że wiara, Kościół, sakramenty
święte, modlitwa, mają być dziedzictwem
tak pań jak i panów. Ten problem nie daje mi
spokoju.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Dzielić, aby mnożyć


