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Spotkanie szkół

Kościół św. Piotra Apostoła
9.00 - 9.30 - przyjmowanie grup szkolnych
9.30 - 10.00 - powitanie i wręczenie medali pa-

miątkowych
10.00 - 10.15 - konferencja „Wiara i rozum”
10.15 - 11.15 - koncert grupy salezjańskiej przed

kościołem
11.15 - 11.30 - przygotowanie przemarszu do

Bazyliki Ofiarowania NMP
11.30 - 12.00 - przemarsz młodzieży ze sztanda-

rami szkół

Bazylika Ofiarowania NMP
12.00 - 13.00  - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji

ks. kardynała Franciszka Macharskiego
13.00 - 14.00  - Śladami Jana Pawła II – zwiedzanie

Wojskowy Dom Wypoczynkowy
14.00 - 15.00  - obiad
15.00 - 15.30  - rozesłanie

Wysyłając to zaproszenie prosiliśmy, by szkoły napisały pracę na następujący temat: „Jak
Wasza szkoła przeżyła Jubileusz XXV-lecia  Pontyfikatu Jana Pawła II”.

Dzieki pomocy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy wysła-
liśmy zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin Szkół
im. Jana Pawła II:

PROGRAM SPOTKANIA:

Zbieramy to, co zasialiśmy
To śmieszne, jak prostym jest dla ludzi wyrzucić Boga, a potem dziwić się,

czemu świat zmierza do piekła.
To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co jest napisane w gazetach,

a jak bardzo podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte.
To śmieszne, jak łatwo osądzamy, a jak bardzo nie chcemy być sądzeni.

To śmieszne, jak można głośno wielbić Chrystusa w niedziele,
a przez resztę dni tygodnia być niewidzialnym chrześcijaninem.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIĘGI APOKA-
LIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA:

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 15, 1-2.22-29

EWANGELIA:  J 10, 27-30

Ap 21, 10-14.22-23

 Oto słowo Pańskie.

Dekret Soboru Jerozolimskiego
Miasto święte

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Jeśli chcesz pomóc Najświętszej Maryi Pannie
Uroczystość Zwiastowania Najświętszej

Maryi Pannie jest z woli Ojca Świętego Jana
Pawła II dniem świętości życia. Dzień
szczególnej modlitwy w obronie tych, któ-
rych życie od poczęcia jest zagrożone już
w łonie matki. Najświętsza Panna wzywa
każdego człowieka poprzez swoich odda-
nych współpracowników: Ojca Świętego,
Matkę Teresę i wielu bezimiennych, aby nie
zaprzestać prawdziwej walki o życie tych
najmniejszych, najsłabszych pozbawionych
jakichkolwiek praw i głosu.

Każdy z nas myślę, że ma w tej ważnej
sprawie „coś” do zrobienia. Z danych sta-
tystycznych wynika, że w świecie w ciągu
tylko 1 roku ginie – jest zabijanych około
50 mln dzieci nienarodzonych. Czyż to nie
jest przerażająca rzeczywistość?

Jakże wielkie to cmentarzysko – cmen-
tarz bezbronnych, których twarzy nie po-
znała nawet własna matka. Ojciec Święty
nosi głęboko jak cierń w sercu ten zawsze
aktualny problem i jest wielkim obrońcą
życia. Wielokrotnie i na różne sposoby to
wyrażał od zachwytu nad życiem „każde
dziecko przychodzące na świat jest <epifa-
nia> Boga, jest darem życia, nadziei i miło-
ści”, do zdecydowanej zachęty do walki
o prawo do życia „walczcie, aby każdemu
człowiekowi przyznano prawo do urodze-
nia się... Nie zniechęcajcie się trudnościa-
mi, sprzeciwami czy niepowodzeniami, ja-
kie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi
o człowieka i nie można w tej sytuacji za-
mykać się w biernej rezygnacji”.

„Bronić życia i umacniać je, czcić je
i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza
każdemu człowiekowi”.

Odpowiadając na te wezwania, prośby
Ojca Świętego chciejmy się włączyć w tą
dramatyczną walkę narodzonych z niena-

rodzonymi i stanąć po właściwej stronie sze-
rząc „cywilizację życia i miłości”. Jedną
z form pomocy nienarodzonym jest ducho-
wa adopcja dziecka poczętego.

Czym jest duchowa adopcja? Jest modli-
twą w intencji dziecka, którego życie w ło-
nie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy
i polega na codziennym odmawianiu jednej
dowolnej tajemnicy różańcowej oraz modli-
twy w intencji dziecka i jego rodziców. Du-
chowa adopcja przynosi niesamowite owo-
ce, ratujemy życie dziecka opierając się na
wierze we wszechmoc i nieograniczone mi-
łosierdzie Boże. W ten sposób stajemy się
rodzicem – ojcem duchowym, matką ducho-
wą dla tego dziecka, które imię zna jedynie
Bóg.

Tak wiec duchową adopcję może podjąć
każdy człowiek: mężczyzna, kobieta, ludzie
w każdym wieku, wystarczy tylko dobra
wola i chęć niesienia pomocy tym najmniej-
szym, z którymi identyfikuje się sam Chry-
stus, mówiąc – „cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z tych braci Moich najmniejszych,
mnieście uczynili /Mt 25,40/.

Duchowa adopcja może okazać się wiel-
kim darem dla tych osób, które nigdy nie
mogły stać się fizycznym ojcem i matką,
a bardzo tego pragnęły, może być źródłem
głębokiej radości dla osób nie posiadających
potomstwa, samotnych w podeszłym wie-
ku jak również dla tych, które wcześniej
zniszczyły święty dar życia, ponieważ du-
chowa adopcja skutecznie leczy głębokie
zranienia wewnętrzne spowodowane grze-
chem aborcji. Pozwala matkom odzyskać
wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc po-
kój ich sercom.

Zachęcam do podjęcia duchowej adopcji
dziecka poczętego.

Monika Petka-Skowronek

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyj-

dziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam
powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powie-
działem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, aby-
ście uwierzyli, gdy się to stanie.

Bywają ludzie, którzy zamiast przyjąć
zapewnienie Jezusa dotyczące Jego powtór-
nego przyjścia, niepotrzebnie zajmują się
przewidywaniem przyszłości i straszą innych
katastroficznymi wizjami końca świata. Są
również tacy, którzy zamiast uwierzyć sło-
wom Pana zawartym w Ewangelii i ich prze-
strzegać, usiłują je poprawiać i ulepszać. Nie
rozumieją, że Jezus przekazał nam wszyst-
ko, co jest konieczne do zbawienia.

Od początku chrześcijaństwa byli i nadal
są ludzie, którzy sieją niepokój i wprowadza-
ją podziały, podczas gdy głównym zadaniem
chrześcijanina jest nieustannie dojrzewać w
miłości. Zadanie to nie przekracza naszych

możliwości. Każdy, kto stara się na co dzień
przestrzegać Bożych przykazań, już kocha i
w ten sposób podoba się Bogu. Jeszcze bar-
dziej kochają ci, którzy z uwagą wsłuchują
się w głos Ducha Świętego i wiernie wypeł-
niają wolę Boga. Jednym z największych prze-
jawów miłości jest to, gdy ktoś wprowadza
wśród ludzi Boży pokój.

Bóg powierzył nam odpowiedzialność za
budowanie codzienności. Gdy z wielką pro-
stotą oprzemy się na Bogu, to nie zwycięży
nas lęk przed jutrem. Zakorzenieni w Bogu,
który jest Miłością, jesteśmy w stanie budować
rzeczywistość bardziej ludzką i świętą.

Jezus przychodzi, by obdfarzyć nas pokojem

ks. Wojciech Turek - paulista
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 16.05.2004Intencje mszalne

 Poniedziałek   17 maja
  6.00 Śp. Marian Jamróz
  6.30 Śp. Anna Sokołowska
  7.00 Śp. Zofia i Paweł Ciepły
  7.30 Śp. Teresa Kacprzak
  8.00 Śp. Antoni Kęcki
 12.00 Śp. Zdzisław Wiśniewski - 4 r. śm.
 18.00 Śp. Aniela Zielińska -  r.śm.

Śp. Zygmunt Jura

Wtorek  18 maja
  6.00 Śp. Anna Sokołowska
  6.30 Śp. Zygmunt Jura
  7.00 O błog. Boże dla ks. Bogusława w 18 r.

święceń kapłańskich
  7.30 Śp. Helena Smolec
  8.00 Śp. Antoni Kęcki
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Ojca

Świętego od kolegów
 18.00 Śp. Antoni Popielarczyk - 3 r. śm.

Śp. Zofia Graf

Środa   19 maja
  6.00 Śp. Władysław - 13 r. śm.
  6.30 Śp. Marian Jamróz
  7.00 Śp. Antoni Kęcki
  7.30 Śp. Zdzisław Brusik - 1 r. śm.
  8.00 Śp. Zygmunt Jura
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 O łaski i błog. Boże dla 4 Róży Kobiet
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  20 maja
  6.00 Śp. Józef Skoczylas
  6.30 Śp. Anna Sokołowska
  7.00 Śp. Antoni Kęcki
  7.30 Śp. Marian Jamróz
  8.00 Śp. Teresa Kacprzak
 12.00 Śp. Stefania Sikora
 18.00 Śp. Zygmunt Jura

Śp. Józef Karpała - 18 r. śm.  Anna Karpała

Piątek  21 maja
   6.00 Śp. Marian Jamróz
  6.30 Śp. Franciszka Biela
  7.00 Śp. Antoni Kęcki
  7.30 Śp. Teresa Kacprzak
  8.00 Śp. Zygmunt Jura
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Aleksandra
 18.00 Śp. Jan Zemanek - 10 r. śm.

Śp. Zofia Skiba

Sobota  22 maja
  6.00 Śp. Zygmunt Jura
  6.30 Śp. Antoni Kęcki
  7.00 Śp. Helena Kłobuch
  7.30 Śp. Helena Poradzisz
  8.00 Śp. Julia, Antoni i Stanisław Ryłko
 12.00 Śp. Zofia Żak - 10 r. śm.
 18.00 Śp. Helena i Franciszek Zborowscy

Śp. Julia, Tomasz, Andrzej i Lech

Niedziela 23 maja
 6.00 Śp. Zygmunt Jura
 7.30 Śp. Józefa Hodur

Śp. Antoni Kęcki
 9.00 Śp. Krystyna, Janina i Wincenty Kot
10.30 Śp. Stanisław Kolber - 25 r. śm. oraz

żona Helena
12.00 Śp. Joanna i Michał
13.15 Śp. Helena Kajdas, rodzice i ks. Stefan
19.00 Śp. Stanisław Dziwisz - 15 r. śm.

/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

1. Dziś przy kościele zbiórka na pomoc
dla biednych rodzin.

2. Dziś w naszej bazylice z okazji uro-
dzin Ojca Świętego będzie specjalne czu-
wanie. Rozpocznie się nabożeństwem ma-
jowym o godz. 18.30, następnie mszą św.
o godz. 19.00, a zakończy ok. godz. 21.00.
Serdecznie do udziału zapraszamy.

3. Serdecznie zachęcamy naszych pa-
rafian do udziału w nabożeństwach majo-
wych, które odbywają się o godz. 18.30,
a po nich następuje maryjna procesja.

4. We wtorek 18 maja będzie zjazd
szkół noszących im. Jana Pawła II. Uro-
czysta koncelebrowana Msza Św. pod prze-
wodnictwem ks. kardynała Franciszka
Macharskiego będzie w Bazylice o godz.
12.00. Zapraszamy na nią dzieci szkolne
oraz młodzież, a także dorosłych.

5. W czwartek o godz. 7.00 pielgrzy-
mujemy do Zakopanego. W tym dniu
o godz. 17.00 spotkanie Rycerstwa Niepo-
kalanej.

6. Piesza Pielgrzymka z Wadowic do
Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszy spod

Bazyliki o godz. 6.00 w sobotę 22 maja.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej
szczególnej modlitwie za Ojca Świętego.

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy
święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Przez
ten tydzień, w miejsce dawnych dni krzy-
żowych, modlimy się o dobre urodzaje tak
w kościele jak również przy kaplicach na
Podstawiu , na Łazówce i przy ul. Mickie-
wicza.

8. W sobotę, 29 maja w wigilię Zesła-
nia Ducha Św., młodzież naszej parafii
z ks. Janem pielgrzymuje do Lednicy.
Wszystkich członków różnych wspólnot
naszej parafii zapraszamy na wieczorne
czuwanie, które rozpoczniemy o godz.
20.00.

9. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Jana I, papieża i męczen-
nika, w czwartek – wspomnienie św. Ber-
nardyna ze Sieny, kapłana, w piątek –
wspomnienie św. Jana Nepomucena, ka-
płana i męczennika, w sobotę – wspomnie-
nie św. Rity z Cascia, zakonnicy.

Rodzina Szkół Jana Pawła II
Przez ćwierćwiecze wielki pontyfikat

Papieża z Wadowic pozostawia różnorakie
ślady tak we współczesnym świecie jak
i w Kościele. W naszej Ojczyźnie staramy
się upamiętnić Wielkiego Rybaka z Wado-
wic także i w ten sposób, że poszczególne
szkoły obierają Go za patrona. Takich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich
jest około 250. Najwięcej jest ich na połu-
dniu Polski. Szkoły te kilka lat temu utwo-
rzyły rodzinę szkół imieniem  Jana Pawła
II. Odbywają one systematyczne rokrocz-

ne spotkania. Wkładają ogromny wysiłek,
by nie poddawać się współczesnej presji
zniszczenia autorytetu szkoły.

Ostatnie dziesięciolecie w Polsce jest
potężną walką z autorytetami. Udało się
podważyć wartość lekarza, nauczyciela,
księdza i rodzica. W różnych publikacjach
wiele jest faktów, ale i mitów tyczących
chorej służby zdrowia, szkolnictwa, rodzi-
ny i Kościoła. Udowadnia się, że światem
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Ks. Jakub Gil-Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

rządzi pieniądz. Człowiek nie kieruje się
powołaniem, lecz zyskiem. Zdewaluowało
się pojęcie powołania i związanego z nim
autorytetu. Ośmieszono, wykpiono i potę-
piono to, co jeszcze nie tak dawno było
świętością. Skutkiem tego jest wielki strach
i lęk. Nauczyciele boją się dzieci i rodziców.
Lekarze zawaleni papierową pracą – mało
mają czasu dla chorego. Księża wyczuwa-
jący coraz mniejszy zapał u wiernych – tra-
cą gorliwość duszpasterską.

Ojciec Święty w swoim Tryptyku Rzym-
skim pisał:

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wierz że ono musi tu gdzieś być –

Gdzie jesteś, źródło?
...Gdzie jesteś, źródło.

Szkoły Jana Pawła II pragną dla swych
wychowanków być domem i rodziną. Chcą
wychowywać młode pokolenie w podziwie
do wartości ludzkich i Bożych.

Stąd czymś oczywistym jest, że przyby-
wają do źródła, do Wadowic, w których
dla Papieża Jana Pawła II wszystko się za-
częło.

W każdej z trzech pielgrzymek do Wa-
dowic Ojciec Św. mówił o wartości swe-
go domu. Jego słowa z ostatniej pielgrzym-
ki: „Z synowskim oddaniem całuję próg
domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność
Opatrzności Bożej za dar życia przekazany
mi przez moich rodziców, za ciepło rodzin-
nego gniazda, za miłość moich najbliższych,
która dawała poczucie bezpieczeństwa
i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło ze-
tknąć się z doświadczeniem śmierci i tru-
dami codziennego życia w trudnych cza-
sach”. ...wciąż nam brzmią w uszach.

Szkoły mające za patrona takiego Papie-
ża, który wychowywał się w takim domu
pragną doświadczyć podstawowej praw-
dy, że dobry dom rodzinny w symbiozie
z dobrą szkołą, a także Kościołem potrafią
wychować na szlachetnego i mądrego czło-
wieka.

Do Wadowic do domu rodzinnego Ojca
Św. od czterech już lat zapraszamy nauczy-
cieli i młodzież ze szkół Jana Pawła II, aby
odetchnęli atmosferą  domu w którym
wychowywał się ich Patron.

Bardzo dziękuję organizatorom tak ko-
ścielnym jak i świeckim za pomoc w reali-
zacji tego spotkania.

Bardzo bym pragnął, aby w naszej parafii
została utworzona tradycja pierwszych so-
bót w których  uczestniczy wielu ludzi.
Myślę jak ożywić kult Niepokalanego Ser-
ca Maryi, który jest związany z nabożeń-
stwem pierwszych sobót.

Choć kult  Niepokalanego Serca Maryi
w Kościele nie jest żadną nowością, to jed-
nak do jego ożywienia przyczyniło się uzna-
ne przez Kościół objawienie fatimskie.

Wszyscy jesteśmy wezwani przez Ma-

Pierwsza sobota
ryję do oddawania większej czci Jej Nie-
pokalanemu Sercu. Jedni drugich powinni
do tego zachęcać.

W pierwszym rzędzie Maryja prosi umi-
łowanych kapłanów, którzy powinni z więk-
szym zainteresowaniem podchodzili do tego
nabożeństwa.

Życzeniem Matki Najświętszej było, aby
pierwsze soboty miesiąca były co najmniej
tak uroczyście obchodzone jak pierwsze
piątki miesiąca.

Czy to życzenie zostało spełnione? A jak
wygląda w naszym osobistym życiu prak-
tyka tego nabożeństwa? I jak wygląda
w naszych parafiach?

Ile jest takich kościołów gdzie nabożeń-
stwo pierwszych sobót odbywa się tak
jakby życzyła sobie Maryja.

Zbanalizowaliśmy prośbę Maryi.
Macierzyńska troska Maryi o wieczne

zbawienie Jej dzieci jest wielką pomocą
i wsparciem realizowaniu zbawczej misji
Kościoła, przyczyniając się do prawdzi-
wej odnowy i przemiany.

Z objawień Maryjnych wynika, że czas
Bożego Miłosierdzia powoli się kończy,
a nadchodzi czas Bożej sprawiedliwości.

Z objawień wynika także, że Maryja szu-
ka wszystkie swoje dzieci - biedne i bogate
- wierzące i nie wierzące - zdrowe i chore.
One wszystkie są Jej dziećmi. Odziedziczy-
ła je u stóp Krzyża Chrystusowego.

Starajmy się ożywić to nabożeństwo
w naszym życiu i w życiu religijnym parafii.

Aleksander Wajdzik

Nota Redakcji
Głos naszego Parafianina jest bardzo

cenny. Jest on wyrazem poszukiwań od-
powiedzi na pytanie zadane przed dwoma
tygodniami przez nasz biuletyn.

Pan Jezus uczy o Gospodarzu, który ze
swego skarbca wydobywa rzeczy stare
i nowe. W historii Kościoła były różne na-
bożeństwa. Wystarczy wspomnieć jak
ogromną popularnością przed wojną cie-
szyła się nowenna do św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus. Sama św. Terenia podbiła
serca milionom katolików. Jej Dziennik
Duszy był ulubioną lekturą bardzo wielu
ludzi. W naszych czasach popularność tej
„małej” świętej zmalała. Inni są bardziej
poruszający współczesnego człowieka np.
błogosławiona Teresa z Kalkuty, Święta
Faustyna, Święty Ojciec Pio.

Również przed wojną nabożeństwo pierw-
szych piątków było bardzo popularne.
W naszych czasach zauważamy, że ono zma-
lało. Również pierwsze soboty doznały na
naszych oczach dużego uszczerbku, choć-
by z tego powodu, że wieczorem każdej
soboty odprawia się mszę św. z następnej
niedzieli. Wieczór sobotni jest już wigilią nie-
dzieli. Każdy kto uczestniczy w mszy św.
wigilijnej zadośćczyni obowiązkowi uczest-
niczenia we  mszy św. niedzielnej, czy też
świątecznej.

Stąd trudno się dziwić, że nabożeństwo
pierwszych sobót, nie posiada tej tężyzny,
co dawniej. Natomiast obserwujemy jakim
wzięciem cieszy się Boże Miłosierdzie zwią-
zane z objawieniami Siostry Faustyny.

Trzeba być więc ostrożny w odgrzewa-
niu, tego co wystygło na skutek nowych
prądów religijnych.


