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Jan Paweł II

Sprawozdanie ze spotkania
Duszpasterskiej Rady Parafialnej

W niedzielę dn. 06.03.05
odbyło się kolejne spotkanie
Rady Duszpasterskiej, której
przewodniczył Opiekun
Rady- ks. Prałat. Przewodni-
czący Rady P. Bogdan Pamuła

przywitał 24 zebranych katolików oraz 5 Ka-
płanów i przedstawił porządek spotkania.

I. Eucharystia – w liczbach - ks. Krzysztof
Główka

II. Naświetlenie przez ks. Proboszcza celu
pielgrzymki do Ojca Św.

III Sprawozdanie z działalności poszcze-
gólnych grup parafialnych

Ad1.Ksiądz Krzysztof zapoznał nas ze sta-
tystyką związaną z Eucharystią w Polsce i w
naszej Parafii

W Polsce ok.45%chrześcijan uczestniczy
we Mszy św.

- 17% przyjmuje Komunię św.
- 56% społeczeństwa kilkakrotnie przystę-

puje do sakramentu pokuty,
- część boi się przystąpić do spowiedzi.
Msze św. dostosowane są do rytmu czasu

wiernych (rano, południe i wieczór)
W naszej Bazylice ok.38% wiernych uczest-

niczy we Mszy św., natomiast w niedzielę
28% uczestników Mszy św. przyjmuje Ko-
munię św. tj. co 3 osoba,

- 19% naszych parafian przystępuje do Ko-
munii św. (poniżej 1/5)

Zaznaczyć należy tutaj rok 2000-Rok Ju-
bileuszowy, w którym nastąpił olbrzymi
wzrost  uczestnictwa we Mszy św. i przyj-
mowania Eucharystii

Ad.2. Ksiądz Proboszcz poinformował o
celu pielgrzymki do Ojca Św. w terminie
11.03.05-15.03.05.Dajemy świadectwo iż
Wadowice nie opuszczają Papieża i są z nim

w tak trudnych i ciężkich
chwilach.

Ad.3/ Przedstawiciele
poszczególnych Grup
Rady przedstawiły sprawozdania ze swej
działalności.

a)Sekcja ekonomiczna-sprawy bieżące
Rady Duszpasterskiej i sprawy remontu Ba-
zyliki

b)Sekcja ds. wychowania dzieci i młodzieży
– zorganizowanie czterech spotkań w czasie
ferii zimowych (wyjazd na jasełka do Kal-
warii, zwiedzanie szopek krakowskich, zor-
ganizowanie „tłustego czwartku” – sponsor
pączków pani Ficek, oraz spotkanie u sióstr
Nazaretanek z dziećmi niepełnosprawnymi).

Małgorzata Bandoła
Dni Kolbiańskie
W dniach od 4 – 6 marca 2005 w Cen-

trum św. Maksymiliana w Harmężach od-
były się IV Dni Kolbiańskie, których tema-
tem był Rok Eucharystyczny ze Św. Mak-
symilianem.

Przedstawicielki Wspólnoty Rycerstwa
Niepokalanej wzięły udział po raz drugi w
Dniach Kolbiańskich.

Dni Kolbiańskie to spotkanie wspólnot
Rycerstwa z różnych stron Polski, które ma
na celu wspólną modlitwę, konferencję, na-
bożeństwa, chwile skupienia nad sobą w at-
mosferze ciszy i spokoju, oderwanie się od
codzienności.

Głoszone słowa konferencji trafiały nie
tylko do uszu, ale przede wszystkim do serc.

Wielkim wydarzeniem dla całej wspólno-
ty przebywającej w Harmężach było wie-
czorne nabożeństwo w pierwszą sobotę w
kaplicy Misjonarek Niepokalanej, na którym
ponowiliśmy świadome oddanie się Niepo-
kalanej.

Eucharystia

jest ośrodkiem życia Kościoła.

W niej Chrystus

ofiarowuje się Ojcu za nas,

czyniąc nas uczestnikami swej ofiary,

i daje się nam jako Chleb życia

w naszym pielgrzymowaniu

po drogach świata.

Maria Wolczko
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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:
Mt 26,14-27,66

Flp 2,6-11
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami
i wiem, że nie odznam wstydu

Chrystus uniżył samego siebie,
dlatego Bóg Go wywyższył

Warto wiedzieć, żeby się zastanowić:
1. Caritas Polska zebrała do tej pory 11,5

mln zł. na pomoc dla ofiar tsunami w Azji.
Pieniądze zebrane przez Caritas pochodzą
w głównej mierze: ze styczniowej zbiórki
przed kościołami, z indywidualnych dat-
ków, a także dzięki takim akcjom jak kon-
cert charytatywny gwiazd polskiej estrady
6 lutego w Warszawie.

2. 3-metrową figurę Chrystusa Frasobli-
wego, wykonaną z jednego pnia dębu o
wadze ponad 3 ton, otrzymał organizator
spotkań dla młodych nad jeziorem Lednic-
kim – o. Jan Góra. W czasie tegorocznego
lednickiego spotkania – 4 czerwca – rzeź-
ba umieszczona zostanie na wozie, ciągnię-
tym przez wszystkich uczestników nabo-
żeństwa. Zobrazuje to obecność i zwycię-
stwo Chrystusa w dziejach naszej Ojczy-
zny i życiu każdego człowieka. Ciągnący
Chrystusa ludzie mają zyskać świadomość,
że tak naprawdę Chrystus ciągnie ich.

3. Erem kamedułów na Bielanach w Kra-
kowie otwiera swe bramy dla mężczyzn w
każdą niedzielę na mszę św. o godz. 18.00.
Z okazji Roku Eucharystycznego klasztor
oo. Kamedułów na Bielanach pragnie za-
znaczyć ważność tego czasu i w drodze
wyjątku w każdą niedzielę wieczorem
otwiera tylko dla mężczyzn swoje podwo-
je.

4. Obecny rok związany z setną roczni-
ca urodzin Apostołki Miłosierdzia nazwany
jest rokiem św. Faustyny. Dla uczczenia
tego faktu Zgromadzenie Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia otworzy klasztor w rodzin-
nej parafii św. Faustyny, w Świnnicach
Warckich. W łagiewnickim sanktuarium
będzie specjalna kaplica pod Jej wezwa-
niem. Główne uroczystości odbędą się 25
sierpnia tego roku w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach.

5. Na świecie toczy się obecnie 30 kon-
fliktów zbrojnych, w których walczy po-

nad 300 tys. dzieci-żółnierzy. Ponad 120
tys. to dzieci afrykańskie. Na skutek wo-
jen zginęło 2 mln dzieci, 6 mln zostało ran-
nych i okaleczonych, a 17 mln migrowało
ze swojego miejsca zamieszkania. W dru-
gą niedzielę Wielkiego Postu w naszych
parafiach przeprowadzono zbiórkę pod ha-
słem „Solidarni z dziećmi – ofiarami woj-
ny”.

6. Biskup płocki Stanisław Wielgus po-
stanowił, iż we wszystkich parafiach jego
diecezji w Roku Eucharystycznym mają być
przeprowadzone przed mszami św. niedziel-
nymi kilkuminutowe katechezy. Nieznajo-
mość Boga jest jednym z powodów braku
wiary, dlatego biskup prosi, aby wierni sys-
tematycznie brali udział w coniedzielnych
wykładach katechizmu Kościoła katolickie-
go.

7. W archidiecezji gnieźnieńskiej ks. ar-
cybiskup Henryk Muszyński zainicjował
cykl konferencji formacyjnych pt. „Biblia
– Księgą Życia”. Co dwa  tygodnie popu-
larno-naukowe wykłady prowadzą księża
profesorowie i wykładowcy z Seminarium
gnieźnieńskiego w większych miastach die-
cezji.

8. W niedzielę 24 kwietnia odbędzie się
na Watykanie pierwsza w tym roku beaty-
fikacja. Na liście siedmiorga sług Bożych,
którzy w tym roku zostaną wyniesieni na
ołtarze, są 2 polscy księża: Władysław Fin-
dysz, męczennik zmarły w roku 1964 po
wyjściu z więzienia, i Bronisław Markie-
wicz /1842-1912/ założyciel Zgromadzeń
Michalitów i Michalitek. Wyjątkowy Fran-
cuz Karol de Foucauld /Fuko/ będzie be-
atyfikowany 15 maja w uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego. Natomiast kanoni-
zacja 2 błogosławionych [polskich – ks.
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i ks.
Zygmunta Gorazdowskiego wyznaczona
jest na niedzielę 23 października.

Jezus przed Piłatem
E. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem.

Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś
królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: +
Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go oskarżali ar-
cykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy
zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz jak wiele ze-
znają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpo-
wiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik
bardzo się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
A był zwyczaj, że na każde święto namiest-

nik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli.
Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imie-
niem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał
ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam uwol-
nił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesja-
szem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go
wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy,
żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej
nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzi-
siaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego po-
wodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi na-
mówili tłum, żeby prosiły o Barabasza, a do-
magały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiest-
nik: I. Którego z tych dwóch chcecie, żebym
wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza.
E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić
z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E.
Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Na-
miestnik odpowiedział: I. Cóż właściwie złego
uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
T. Na krzyż z Nim! E. Piłat widząc, że nic nie
osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął
wodę i umył sobie ręce wobec tłumu, mówiąc:

I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego.
To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew
Jego na nas i na dzieci nasze. E. Wówczas
uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczo-
wać i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa

z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego
całą kohortę. Rozebrali Go z Jego szat i narzu-
cili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wie-
niec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do pra-
wej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali
przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj,
królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego,
brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wy-
szydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Nie-
go własne Jego szaty i odprowadzili Go na
ukrzyżowanie.

Droga krzyżowa
Wychodząc spotkali pewnego człowieka

z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili,
żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miej-
sce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki,
dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosz-
tował, ale nie chciał pić.

Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między sie-
bie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc,
tam Go pilnowali. Nad głową Jego umieścili
napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, ról
żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim
dwóch złoczyńców, jednego po prawej, dru-
giego po lewej stronie.

Wyszydzenie na krzyżu.
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali

Go i potrząsali głowami, mówiąc: T. Ty, który
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Intencje mszalne:

V Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2005

Wielki Poniedziałek 21 marca
    6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Pawła
    7.00 Śp. Józef Szczur
    7.30 Śp. Antonina Fucek
    8.00 Śp. Tadeusz Hałas
  12.00 Śp. Józefa Zembroń
  18.00 Śp. Józef Żernowiecki

Śp. Marta i Rajmund Malinowscy

Wielki Wtorek 22 marca
   6.00 Śp. Tadeusz Hałas
   7.00 Śp. Jan Bielec w 4 r. śm. oraz Śp. Maria i Jerzy
   7.30 Śp. Jerzy Jaglarz 17 r. śm.
   8.00 Śp. Antonina Fucek
 12.00 Śp. Anna Westralewicz w 10 r.śm
 18.00 Śp. Józef Maj wraz z rodzcami

O opiekę Bożą i  łaski dla Moniki w 18 urodziny

Wielka Środa   23 marca
   6.00 Śp. Antonina Fucek
   7.00 Śp. Zdzisława Jura w 4 r.śm.
   7.30 Śp. Józef  i Maciej Wróblewski w 10 r.śm.
   8.00 Śp. Antoni Kęcki w 1 r.śm.
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej

Pomocy
  12.00 Śp. Stanisława Guzdek
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej

Pomocy
   18.00 W intencjach Nowenny

Wielki Czwartek  24 marca
   18.00 Śp. Stanisław Adamczym w 2 r.śm.

Śp. Maria i Bolesław Bandoła z rodzicami
Śp. Stanisław i  Adelajda i Helena Czernińscy
Śp. Jan Bogacz
Śp. Stanisław i Sylwester Warmuz oraz rodzice
O zdrowie i błog. Boże dla Ojca Św.
i kleryka Piotra
O błog. dla Józefy

Wielka Sobota  26 marca
    20.00 Śp. Józef Nickowski w 20 r.śm.

Śp. Anna w 27 r. śm.
Śp. Teresa Warchoł
O błog. Boże dla Władtsławy Knel
 w 79 r. urodzin
O  zdrobie i Boże błog. dla Marii Góra
 i Józefy Stankiewicz

Wielka Niedziela 27 marca
  6.00 Śp. Jan Gał
  7.30 Śp. Emilia i Józef Banaś

Śp. Melchior, Rozalia i Mieczysław
   9.00 Śp. Marian Grzybczyk
 10.30 Za  parafian

Śp. Jan, Amalia Dyrga
 12.00 Śp. Mieczysław i Maria Wołczyńscy
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Wanda Dyrcz

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 zapraszamy
na Drogę Krzyżową po mieście. W 65 rocz-
nicę „Golgoty Wschodu” pragniemy mo-
dlić się na Drodze Krzyżowej za haniebnie
pomordowanych naszych Rodaków, a tak-
że o zdrowie Ojca Świętego.

3. Do Łagiewnik na święto Miłosierdzia
Bożego pojedziemy w niedzielę za dwa ty-
godnie. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt prze-
jazdu 10 zł.

4. Od środy do niedzieli kancelaria para-
fialna będzie nieczynna. Księża są zajęci
szafowaniem sakramentów św., a zwłasz-
cza spowiedzi.

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

6. 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 – prze-
żywamy ustanowienie Najświętszego Sa-
kramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa.
Odprawimy ceremonię umycia nóg. Po tej
uroczystej Mszy Św. przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia.
Odśpiewamy I część Gorzkich Żali oraz
Adoracja do godz. 22.00 Na Adorację o
godz. 20.00 prosimy rodziców dzieci, któ-
re w tym roku przyjmą Komunię Św. Na-
tomiast o godz. 21.00 prosimy rodziców z
młodzieżą, która w tym roku przyjmie Sa-
krament Bierzmowania.

7. 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.

W relikwiach swoich przybędzie do Wa-
dowic św. Teresa od Dzieciątka Jezus w
dniach 4 do 5 maja. Choć pokrótce zapo-
znajmy się z Jej życiorysem.

Teresa Martin urodziła się 2 stycznia 1873
roku w Alencon we Francji. Kiedy miała
cztery latka, zmarła jej mama. Troskliwą
opieką otoczył ją wówczas tata i jej starsze
siostry. Tereska mając 7 lat zapisała się (12
maja 1882 r.) do Dzieła Misyjnego Dzieci,
a już w wieku 15. lat wstąpiła do Karmelu,
gdzie w ukryciu chciała służyć Panu Jezu-
sowi i wszystkim ludziom. Przyjęła wtedy

Nawiedzenie relikwii
imię Teresy od Dzieciątka Jezus.

Chociaż nigdy nie opuściła murów klasz-
toru, stała się misjonarką poprzez modli-
twę i ofiarę. Jej wielka miłość i zaufanie do
Pana Boga przyczyniały się do nawracania
ludzi nie znających jeszcze Pana Jezusa. Po
kilku latach życia zakonnego ciężko zacho-
rowała. Swoje, cierpienia ofiarowywała
również w intencji misji i misjonarzy. Zmarła
30 września 1897 roku w wieku 24 lat.
Papież Pius XI ogłosił ją w 1925 roku świę-
tą, a .dwa lata później patronką misji.

burzysz przybytek i w trzech dniach go odbu-
dowujesz, cal sam siebie; jeśli jesteś Synem
Bożym, zejdź z krzyża». E. Podobnie arcyka-
płani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc,
powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie noże
wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zej-
dzie krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu:
niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Prze-
cież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak
samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy pyli z Nim krzy-
żowani.

Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię

aż do godziny dziewiątej. Około godziny dzie-
wiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Elí,
Elí, Lemá sabachtáni? E. To znaczy: Boże mój,
loże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to,
niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Elia-

sza woła. E. Zaraz też eden z nich pobiegł
i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, ułożył na
trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T.
Poczekaj zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby
Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał
donośnym głosem i wyzionął ducha.

Po śmierci Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na

dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały
zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał
świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedł-
szy z grobów po Jego zmartwychwstaniu,
weszli do Miasta świętego i ukazali się wielu.
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż
trzy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się
działo, zlękli się bardzo i mówili: I. Prawdziwie,
ten był Synem Bożym.

(dokończenie na str. 5)

 Oto słowo Pańskie
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Dlaczego Wielki?
Przeżywamy tydzień który nazywamy

wielkim. Od najbliższego poniedziałku, aż
do niedzieli do każdego dnia dodaje się wiel-
ki. To słowo wyraża nasze najwyższe
uwielbienie za mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, które w świętej
liturgii w tych dniach stają się dla nas obec-
ne.

W tym niezwykłym, zbawczym, klima-
cie przeżyłem w ostatnich dniach, wraz z
pielgrzymami ziemi wadowickiej, odwiedzi-
ny chorego Ojca Świętego.

Zdarzenie to zostało otoczone specjalną
opieką Bożą i naznaczone wielkim błogo-
sławieństwem. Jak inaczej można określić
fakt, że w ciągu czterech dni 42 osoby zie-
mi wadowickiej zdecydowały się wziąć
udział w tej pielgrzymce - świadectwie.
Przecież po pierwsze były to koszta: 950 zł
dla biura „Marko” z Bielska, które pokryło
koszta przejazdu i utrzymania w Rzymie,
ale także trzeba było mieć pieniądze na prze-
jazdy środkami komunikacji miejskiej w
Rzymie, jak również na zakup pamiątek.
Myślę, że 1500 zł należało wyłożyć na to
pielgrzymowanie.

I drugi fakt: przecież Ci ludzie dzięki Bogu
pracują. Musieli szybko wystarać się o
urlop. To również był lęk jazdy przez Alpy
w śnieżyce zimowe. Strach ma wielkie
oczy, mógł on powstrzymać chętnych.
Należy do tego dołożyć różne niewygody
pielgrzymie związane z przejazdami, noc-
legami, a także byciem z osobami niezna-
nymi. Ileż jeszcze innych przeszkód mógł-
bym wyliczyć? A jednak na hasło: „jedzie-
my, bo Papież jest w szpitalu” – wyruszyło
szybko z ziemi wadowickiej 42 śmiałków.
Uczestnikami w większości byli, co rzad-
ko się zdarza – mężczyźni. Wiek pielgrzy-
mów od 18 do 70 lat.

Jechaliśmy po to, żeby przed światem
zaświadczyć, że rodzinne Wadowice są z
chorym Ojcem Świętym i noszą Go w ser-

decznej, modlitewnej pamięci. Stąd ten piel-
grzymi szlak był nasycony serdeczną mo-
dlitwą, wyrażoną w wspólnych recytacjach
formuł modlitewnych, a także śpiewem i
rozważaniami.

Po przyjeździe do Domu Polskiego, w
piątek 11 marca, wieczorem,  postanowili-
śmy, że w najbliższą sobotę – 12 marca,
staniemy przed tym przedziwnym sanktu-
arium ludzkiego cierpienia - polikliniki Ge-
meliego. W Maryjną sobotę, ze świadomo-
ścią, że w łóżku szpitalnym leży Ten, któ-
ry jest Totus Tuus, stanęliśmy na wyzna-
czonym placu. Trwaliśmy tam w modli-
tewnej łączności z Papieżem przez trzy
godziny. Niedługo przekonaliśmy się, jak
naszą obecność zauważył ks. Arcybiskup
Dziwisz. Poprosił nas księży do specjalne-
go pokoju w tym wielkim szpitalu. Z wiel-
kim spokojem wyjaśniał nam niezwykłość
tego miejsca. Za ścianą leżał zdrowiejący
Namiestnik Chrystusa. Z naciskiem ks. Ar-
cybiskup podkreślał, że Papież nie ma znisz-
czonego narządu głosowego, lecz choruje
na niewydolność oddychania. Mówił rów-
nież ks. Arcybiskup o wyjątkowej współ-
pracy chorego Papieża z personelem lecz-
niczym. Przedstawił nam, że poliklinika ta,
to potężny kombinat w którym pracuje
samych lekarzy, różnych specjalność, oraz
różnego poziomu wykształcenia przeszło
siedmiuset. Chorych przebywa ponad ty-
siąc. Nie jest prawdą, że przychodzące
grupy pod klinikę zakłócają spokój chorym.
Natomiast prawdą jest, iż leżący, chory Pa-
pież silnie motywuje chorych do szybkie-
go wyzdrowienia. W tym dniu złożyliśmy
Ojcu Świętemu pamiątkowy album z dzi-
siejszych Wadowic, a także wpisy z ży-
czeniami do Księgi Pamiątkowej, które były
w naszej parafii wyłożone, jak również in-
tencjonalny list mieszkańców Rokowa z
wieloma podpisami świadczącymi o czci
do Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-

ryi Panny wraz z albumem. Kamyk w
kształcie serca z Dróżek Kalwaryjskich
dopełnił symboliki tych darów. Ksiądz Ar-
cybiskup Stanisław Dziwisz miał dla nas
wiele czasu i z wielką ciekawością słu-
chał o wielu wyrazach łączności Wado-
wickiej ze swym Najdostojniejszym Ro-
dakiem.

W niedzielę po raz kolejny doświadczy-
liśmy, stojąc przed kliniką, jak bardzo Wa-
dowicka pielgrzymka jest w centrum środ-
ków społecznego przekazu. Nasze palmy
oraz koszyczek ze święconką, a także
transparenty były nieustannie filmowane
przez różne ekipy telewizyjne, a także fo-
tografowane przez licznych fotografów.
Ojciec Ryszard, Karmelita z Górki, który
zna doskonale język niemiecki oraz angiel-
ski, jako uczestnik naszej pielgrzymki był
w tym dniu rozchwytywany. Zauważy-
łem również jak bardzo media podchwy-
tują sprawę, że to cała ziemia wadowicka
zainteresowana jest Ojcem Świętym. Nie
tylko księża z parafianami, ale i władze sa-

morządowe, wraz ze swym burmistrzem,
P. Ewą Filipiak. Pani Burmistrz w tym dniu
również udzieliła wiele wywiadów stacjom
telewizyjnym, a także redakcjom gazet. Po
skończonym Anioł Pański z niezwykłą ra-
dością usłyszeliśmy słowa wielkiej miłość
Ojca Świętego do Wadowic: „Witam Wado-
wice”. W tym momencie nasze myśli po-
biegły do wszystkich żyjących na ziemi nad
Skawą. Dzieci i młodzieży i dorosłych. Cho-
rych i zdrowych. Tym co się dobrze mają,
a także i tym co im trudno wyżyć. Powra-
cający do zdrowia Ojciec Święty nieustan-
nie bliski jest naszemu miastu.

Z niebywałą radością podróżując środka-
mi miejskim w popołudnie tej niedzieli śpie-
waliśmy: „To są Twoje Wadowice Ojcze
Święty”.

Dzieląc się w tym Wielkim Tygodniu tymi
doświadczeniami z parafianami - modlę się,
by owocność przeżywanego okresu litur-
gicznego była w nas widoczna. „Wielbimy
Cię Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.”

Ksiądz Proboszcz

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Dzieci szkolne zapraszamy na adorację:
godz. 10.00 - klasy 0,1,2,3. Godz. 11.00
klasy 4,5,6. Godzina 12.00 klasy: 1,2,3 gim-
nazjum. O godzinie 15.00 odmówimy Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie
odprawimy Drogę Krzyżową po rynku.
Po liturgii wieczornej przeniesiemy Naj-
świętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.
Odśpiewamy wtedy II i III część Gorzkich
Żali. Zapraszamy na wieczorną adorację. O
21.00 adorację poprowadzi Rycerstwo Nie-
pokalanej. Na godzinę 22.00 na adorację
zapraszamy młodzież.
 Ofiary składane przy krzyżu są przezna-
czone na utrzymanie Grobu Pańskiego
w Jerozolimie.

8. Wielka Sobota to dzień dziękczy-
nienia za Chrystusową śmierć. Adoruje-

my Pana Jezusa w grobie. O godzinie 15.00
adorację poprowadzi Honorowa Straż Ser-
ca Bożego. Zaleca się w tym dniu wstrzy-
manie 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 po-
karmy, podzielić się częścią z tymi, którzy
odczuwają braki. Będą na to przeznaczone
kosze.

Liturgię Wigilii Wielkanocnej rozpocz-
niemy o godzinie 19.00. Nabożeństwo Naj-
świętszej Nocy składa się z poświęcenia
ognia, paschału i wody chrzcielnej zakoń-
czone Mszą Św. Wielkanocną ok. godz.
20.00.

Procesja Rezurekcyjna będzie około
godz. 20.45.

(dokończenie ze str. 3)


