Wielki Tydzień
I. Tegoroczna Niedziela
Palmowa, choć zimna, okazała się ciepła niezwykła
miłością do Papieża. Ona
zjednoczyła obydwie parafie, aby przeżyć Drogę
Krzyżową. Zobaczyliśmy ogromną rzeszę
wadowiczan podążającą za krzyżem i rozważającą stacje Męki Pańskiej. Byliśmy pełni
wdzięczności Bogu za to, że dla tylu wadowiczan krzyż jest znakiem zbawienia
i szkołą miłości Boga i bliźniego. Dziękuję
za to czytelne świadectwo.
II. W Wielki Czwartek, podczas wieczornej mszy św. , dwunastu młodych ojców tegorocznych pierwszo komunijnych
dzieci, brało udział w umywaniu nóg. Ten
ewangeliczny rys wielkoczwartkowy podkreślał rolę ojców w wychowaniu religijnym dzieci. Nigdy matki nie zastąpią swych

mężów w doprowadzeniu córek i synów do
ołtarza. Czym większe
dziecko, tym bardziej
patrzy na postępowanie swego tatusia. Syci
się tak religijnością, jak i niewiarą swego
rodzica. Wdzięczny jestem młodym ojcom
za otoczenie ołtarza w Wielki Czwartek.
III. Nasza świątynia tak bardzo omodlona pomaga w przeżywaniu tajemnic
Chrystusowych. Ona emanuje świętością.
Gdy nabożeństwa są dłuższe, a odnosi się
to także do liturgii z Triduum Sacrum –
wtedy trzeba stać, bo dzięki Bogu uczestników jest więcej niżeli miejsc siedzących.
Niech Chrystus Zmartwychwstały daje silny kręgosłup i mocne nogi tym, którzy
przychodzili i czynnie uczestniczyli w liturgii Wielkiego Tygodnia.

(ciąg dalszy ze str. 5)

życzliwości Ojców Karmelitów, naszą bazylikę nawiedzi św. Terenia w swych relikwiach w czwartek 5 maja. W tym dniu
w naszym kościele odprawimy uroczystą
mszę św. o godz. 11.30 w obecności relikwii. Następnie od godz. 12.45 do 13.30
relikwie nawiedzą przebywających w więzieniu wadowickim.
Niech te dni, które dzielą nas od tej uroczystości napełniają nas wielką radością
z tak miłych odwiedzin.

z zespołu Arki Noego: „Nie boję się, gdy
ciemno jest – Ojciec za rękę prowadzi
mnie”, jest streszczeniem tzw. małej drogi
do Jezusa.
Jej relikwie dotychczas odwiedziły przeszło 30 krajów – wszędzie pozostawały ślady wielkich łask, których doświadczyli
uczestnicy. W Wadowicach będą przyjęte
relikwie w środę 4 maja, o godz. 18.00
w sanktuarium św. Józefa. Dzięki wielkiej
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-

APOSTOLSKICH:

ŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN:

Dz 10, 34a. 37-43

Kol 3, 1-4

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu.

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus.

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

EWANGELIA:

J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za
rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiegłowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
my, gdzie Go położono». Wyszedł więc
Piotr i ów uczeń i szli do grobu. Biegli oni
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do gropowstać z martwych.
bu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
Oto słowo Pańskie.
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Ministranci
Ojciec Święty w zeszłorocznym liście do
kapłanów na Wielki Czwartek pisał:
„Mając to na względzie, drodzy Bracia
w Kapłaństwie, obok innych inicjatyw poświęcajcie szczególną uwagę opiece nad
ministrantami, którzy stanowią niejako «kolebkę» powołań kapłańskich. Grupa ministrantów, odpowiednio przez Was prowadzona we wspólnocie parafialnej, może postępować na dobrej drodze chrześcijańskiego wzrastania, tworząc niemal rodzaj proseminarium. Uczcie parafię, rodzinę rodzin,
dostrzegać w ministrantach swoich synów,
jak «sadzonki oliwki dokoła stołu» Chrystusa, Chleba Życia (por. Ps 128/127, 3).
Korzystając z pomocnej współpracy bardziej wrażliwych rodzin i katechetów,
z serdeczną troską opiekujcie się grupą ministrantów, aby poprzez służbę przy ołtarzu każdy z nich uczył się coraz bardziej
kochać Jezusa, rozpoznawać Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii, doświadczać piękna liturgii. Wszelkie inicjatywy
dotyczące ministrantów organizowane na
poziomie diecezjalnym lub w okręgach
duszpasterskich powinny być wspierane
i promowane, zawsze z uwzględnieniem
różnic wiekowych. W czasie mojej posługi
biskupiej w Krakowie mogłem poznać, jak
wielkie owoce przynosi poświęcenie się ich
formacji na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej i liturgicznej. Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością
i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom

wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii. Dzięki szczególnej twórczej
wrażliwości, jaka cechuje ich wiek, oraz
dzięki nauce i przykładowi kapłanów i starszych kolegów, także najmłodsi mogą wzrastać w wierze i fascynować się duchową
rzeczywistością”.
Przytaczając powyższe słowa z radością
przyjmowałem do służby ministranckiej
w Niedzielę Palmową 15 chłopców. Bardzo dziękuję rodzicom za troskę w wychowaniu religijnym swoich synów. Dzięki niej
zapragnęli być ministrantami. Wdzięczny
jestem ks. Januszowi Żmudzie za przygotowanie kandydatów do służby ołtarza.
Przekazując do parafialnej wiadomości naszych nowych ministrantów proszę, otoczmy ich naszą życzliwą modlitwą.
1. Ćwiertnia Radosław
2. Garb Damian
3. Graca Jan
4. Jędrzejowski Bartosz
5. Koźbiał Bartosz
6. Leń Wojciech
7. Mlost Nikodem
8. Płonka Wojciech
9. Pogocki Jan
10. Ryba Damian
11. Stroka Kamil
12. Sygut Daniel
13. Tomczak Bartosz
14. Tomczak Mikołaj
15. Woźniak Daniel
Ks. Jakub Gil
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Czwartek 31 marca
6.00 Śp. Jan Bojęś
7.00 Śp. Julian i Irena Nowak
7.30
8.00 Śp. Stanisław Maślanka
12.00
18.00 Śp. Józefa Sidzina

Intencje mszalne:
Poniedziałek Wilekanocny 28 marca
6.00 Śp. Jan Bojęś
7.30 W 50 r. ślubu Bolesława i Krystyny Drabik
9.00 Śp. Aleksander Mlak
10.30 Śp. Katarzyna, Antoni, Julian
12.00 Śp. Izydor i Jadwiga Żukowscy
13.15 Śp.Ks. Stefan, Helena, Rodzice
18.00 Śp. Helena Bałys - 15 r. śm.

Piątek 1 kwietnia
6.00 Śp. Jan Bojęś
7.00 Śp. Teresa Kiełb
7.30 Dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 Wynagradzająca SercuJezusaza grzechy
12.00 Śp. Maria Luranc
18.00 Śp. Stanisław Maślanka

Wtorek 29 marca
6.00 Śp. Jan Bojęś
7.00 Śp. Teresa Warchoł
7.30 Śp. Stanisław Maślanka
8.00 Śp. Jan, Helena,Tadeusz iAntoni Stanek
12.00 Śp. Marian Żegliński - 5 r. śm
18.00 Śp. Aleksander Kucia z rodzicami

Sobota 2 kwietnia
6.00 Śp. Jan Bojęś
7.00
7.30 Śp. Maria Luranc
8.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej
i opiekuna Ks. Prałata Jakuba
12.00 W intencji Ojca Świętego, za Kościół,
za Duchowieństwo, za Radio Maryja
18.00 Śp. Stanisław Maślanka

Środa 30 marca
6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Maćka
w dniu urodzin
7.00 Śp. Stanisława Guzdek
7.30
8.00 Śp. Maria Ziaja
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
12.00
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Niedziela 3 kwietnia
6.00 Śp. Franciszka Bielówna
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Janka w 10 r. urodzin
Śp. Maria Luranc
9.00 Śp. Józefa i Kazimierz Kamińscy - r. śm.
10.30 Śp. Bogusław Lisko
12.00 Śp. Władysław Jędrzejowski - 14 r. śm
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Zmarli z rodziny Kuziów i Borów

Ogłoszenia parafialne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 27.03.2005
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 każdą 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. W pierwszy piątek większa ilość kapłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30 oraz
po południu od 16.00 do 18.30. W tym dniu
Honorowa Straż Serca Bożego poprowadzi od godz. 8.30 adorację Najświętszego
Sakramentu.
7. W pierwszą sobotę zapraszamy na
mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewają się potomstwa, jak również
członków Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu nawiedzamy chorych i starszych
z Sakramentami Świętymi.
8. W przyszłą niedzielę składka na pokrycie kosztów związanych z wymianą blachy miedzianej, a także renowacji frontonu
kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych

85 urodziny Ojca Świętego
Warto przypomnieć, że w Wadowicach
w zeszłym roku tytuł ten przyjęła szkoła
muzyczna. Natomiast jest nim od 5 lat
w Szkole Podstawowej nr 1. Również Zespół Szkół Średnich w sąsiedniej Radoczy
ma Ojca Świętego za patrona. Urodzinową
mszę św. o godz. 12.00 odprawi w naszej
bazylice ks. kard. Franciszek Macharski.

Już piąty raz w naszym mieście 18 maja
– w dzień urodzin Papieża, pragniemy przeżyć, wraz z przedstawicielami 85 wspólnot należących do rodziny szkół Jana Pawła II, wielkie dziękczynienie za łaskę urodzin Niezwykłego Człowieka. W ciągu 27
lat pontyfikatu – na swego patrona, obecnego Papieża wybrało w Polsce 426 szkół.
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1. Przez cały tydzień zachęcamy do
udziału w nowennie do Miłosierdzia Bożego, którą odprawiamy o godz. 15.00.
2. Najbliższa niedziela jest poświęcona
Bożemu Miłosierdziu. W tym dniu pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz.
8.00. Koszt 10 zł.

3. Sakramentu Bierzmowania udzieli ks.
kardynał Franciszek Macharski w środę 27
kwietnia o godz. 18.00. Pierwsza Komunia
Św. będzie w naszej parafii w pierwszą niedzielę maja – 1 maja.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz
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jące słowa: „Boże mój, Boże mój, czemuś
mnie opuścił?”. Opuszczony przez Boga i
ludzi umierał Jezus na Górze Kalwaryjskiej.
Przeżywając tę klęskę uczniowie całkowicie się załamali. To była przegrana Nauczyciela i uczniów. Ich i Jego katastrofa – tak
z pewnością dumali. Już na nic nie liczyli.
Całkowicie się zawiedli. W beznadziejności czekali tylko na własną śmierć – zabarykadowani w bojaźni przed żydami
w swoich pomieszczeniach. Albo też uciekający przed zemstą ludu.
Tymczasem Ten Przegrany, a teraz
Zmartwychwstały włącza się w ich pełną
kapitulację życiową i słucha ich gorzkich
żali – zadając im pytania. Wciąż słyszy
wypowiadane zdanie: „A myśmy się spodziewali”. Spokojnie i rozważnie wyjaśnia
im Pisma. Są bardzo zasłuchani, a serca
ich napełniają się przedziwnym żarem miłości.
Spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym inicjuje w uczniach nowy okres.
Apostołowie przestali być ludźmi trwogi,
niepokoju i lęku. Już się nie boją. Pójdą
w świat z odwagą: „bo widzieliśmy Zmartwychwstałego, dotykaliśmy Jego ran, spożywaliśmy z nim jedzenie. On jest z nami.”
Cud Zmartwychwstania Pańskiego sprawił w apostołach wielki cud przemiany.
Z pewnością ich życie od Wielkiej Nocy
nie było usłane różami. Towarzyszyły im
różne braki ale ich bogactwem była niezwykle głęboka wiara, nadzieja przewyższająca wszelkie zwątpienia i miłość, która
nigdy się nie zraża.
Drogim czytelnikom tego świątecznego
biuletynu, a zwłaszcza czcigodnym parafianom czytającym te strony serdecznie
życzę by zakosztowali radosnej przemiany, której w tych dniach jesteśmy świadkami.

Idzie nowe
Dużo radosnych zmian przeżywamy
w tych dniach. Pierwsza to zmiana czasu.
Przesunęliśmy do przodu o jedną godzinę
wskazówki naszych zegarów. Jak bardzo
skróciła się noc, a wydłużył się dzień uświadamiamy sobie codziennie słuchając komunikatów radiowych. Ciemności zmniejszają swój zasięg, a jasność dnia obejmuje coraz większy zakres. Doświadczamy zwycięstwa jasności nad ciemnością.
Druga zmiana dotycząca pór roku. Skończyło się władanie zimy. Ona jest piękna,
zwłaszcza dla narciarzy. Daje się jednak we
znaki ludziom biednym, którym często brak
pieniędzy na opał. Zawsze utrudnia drogę.
Użytkownicy muszą być bardzo ostrożni.
Z radością witamy wiosnę. Wnosi nadzieję życia. W rozwijającej przyrodzie jesteśmy tego świadkami. Wielobarwną symfonię tworzy śpiew ptaków, a także odgłosy
żab i innych płazów. Cała przyroda, która
przez zimę milczała skuta lodem i okryta
śniegiem – teraz wyzwolona z tych okowów krzyczy z radości. Rozwój życia przepełniony jest optymizmem. Życie jest silniejsze niż śmierć. Umarła natura na naszych
oczach ożywia się.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego
pomagają nam przyjąć trzecią zmianę wiążącą się z przeżyciem potęgi nadziei. Jezus
Zmartwychwstały spotyka się z ludźmi zawiedzionymi, w których wygasła nadzieja.
Oni będąc uczniami Jezusa z Nazaretu przeżywali piękno Ewangelii głoszonej przez
Mesjasza. Tymczasem na ich oczach –
Nauczyciel konał w największym poniżeniu i bezsilności. Zauważyli, że nie tylko
ludzie Go opuścili i Nim wzgardzili, ale usłyszeli z ust konającego Zbawiciela przeraża-

ks. Proboszcz
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zem komentarz do niezwykłej opowieści.
„Kompleks bazyliki maryjnej został zalany
falą, ale nuta pocieszenia przebije przez kataklizm, oto następujący fakt: wzburzone
morze dotarło do głównego wejścia Bazyliki, gdzie znajduje się figura Matki Bożej
z Vailankanni, a następnie wycofało się zalewając jedynie pierwsze stopnie prowadzące
do głównego wejścia – woda zatrzymała się
u progu kościoła, gdzie znajdowało się tysiące ludzi, podczas gdy pobliskie budynki,
położone na tej samej wysokości, zostały doszczętnie zniszczone przez żywioł” – pisał
dziennik „L’Avvenire”. Wieczorem 30 grudnia ks. bp Ambrose odprawił Mszę Świętą
w intencji ofiar, dziękując Matce Bożej za
ocalenie pielgrzymów.”
Maria Tota
Przytaczając to niezwykłe zdarzenie myślę o niszczącej fali tsunami – fali laicyzacji,
która z ogromną siła niszczy sacrum współczesnej Europy. To nieszczęście również
dostaje się do Polski. Czy mieszkańcy ziemi
wadowickiej mogą ochronić się przed postępującą ateizacją? Czy inni znajdą w Wadowicach żywą wiarę, nadzieje i miłość? Tak,
mogą znaleźć, ale za cenę takiego umiłowania Maryi, jak nasz Rodak Jan Paweł II –
Totus tuus. Niech radująca się ze swego
Zmartwychwstałego Syna Maryja wyprasza
nam niezwykłą łaskę wielkiego zakorzenienia naszego w Bogu. Tego życzymy sobie
na Święta Wielkanocne.

Papieskie Wadowice
Na początku chciałbym przytoczyć historię, którą wyczytałem w Źródle z dnia
20 marca 2005 r. Zatytułowane: „Morze
zatrzymało się u stóp Maryi”
„Znane są obrazy i szczegóły nieszczęścia, jakie dotknęło Azję w święta Bożego
Narodzenia. Powszechnie znane są różne
wiadomości, niektóre przygnębiające, inne
są przykładem nadzwyczajnych gestów
solidarności wobec tych, którzy przeżyli.
Pisze się o tym, co czynią ludzie – ale
niewiele powiedziano o pewnym wydarzeniu, które można przypisać jedynie interwencji Bożej. Zdarzyło się to w Vailankanni, na wschodnim wybrzeżu Indii. Gdzie
zaledwie sto metrów od morza wznosi się
bazylika poświęcona Matce Bożej Dobrego Zdrowia. Sanktuarium znane jako indyjskie Lourdes – stanowi wierną kopię
francuskiej bazyliki. Każdego roku przyciąga ono 20 milionów pielgrzymów.
Włoski dziennik „L’Avvenire” podał jedynie tę wiadomość: „Któż może zaprzeczyć, że wydarzył się cud? Potężne błogosławieństwo Matki Bożej z Vailankanni
ocaliło tysiące ludzkich istnień: osoby, które znajdowały się wewnątrz Bazyliki, zupełnie nic nie ucierpiały ze strony straszliwych, zabójczych fal” – czytamy w komunikacie diecezji Thanjore. Jest to zara-

Relikwie św. Teresy
W tym roku karmelicie polscy przeżywają 400-setną rocznicę przybycia do naszej Ojczyzny. Ten wielki jubileusz pragną przeżyć w łączności z niezwykłą karmelitanką jaką była św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Historia nadała Jej przydomek Małej, w odróżnieniu od Wielkiej karmelitanki hiszpańskiej. Kościół obdarzył
jedną i drugą tytułem „doktora Kościoła”.

Tytuł ten otrzymują święci, którzy swoimi
osiągnięciami mistyczno-duchowymi publikowanymi w książkach, bardzo pomogli
wierzącym w zgłębieniu określonej tajemnicy Bożej. Niewątpliwie św. Teresa od Dzieciątka Jezus ukazała światu chrześcijańskiemu, i nie tylko jemu, przejmującą prawdę o
Bożym Ojcostwie i ludzkim dziecięctwie. To,
co po dziesiątkach lat wyśpiewują dzieci
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(ciąg dalszy na str. 8)

