Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Pogrzeb

Karol Płoszczyca, syn Witolda i Urszuli
Anna Sordyl, córka Marcina i Małgorzaty
Patryk Byrski, syn Damiana i Iwony
Milan Wcisło, syn Grzegorza i Anny
Julia Mżyk, córka Tomasza i Anny
Zuzanna Kilian, córka Tomasza i Beaty
Patryk Koper, syn Agnieszki i Pawła
Oskar Książek, syn Wojciecha i Katarzyny
Dominik Stanek, syn Wiesława i Elżbiety
Kajetan Szafran, syn Leszka i Wioletty
Łukasz Józefowski, syn Waldemara i Barbary
Lena Gasińska, córka Łukasza i Joanny
Nikodem Pyka, syn Macieja i Doroty
Robert Góralczyk, syn Andrzeja i Joanny
Karolina Pawlik, córka Dariusza i Marty
Jakub Karelus, syn Artura i Joanny
Wit Skoczylas, syn Jana i Joanny
Maciej Bednarz, syn Dariusza i Aleksandry
Oliwier Master, syn Tomasza i Katarzyny
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Śp. Anna Jadwiga Dębińska, ur. 1938 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Józefa Maria Wicińska, ur. 1944 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Maria Dominik, ur. 1947 r., zam. Os. M.Wadowity
Śp. Adela Pyka, ur. 1920 r., zam. pl. Kościuszki
Śp. Dorota Janina Kopytyńska, ur. 1963 r., zam. Legionów
Śp. Tadeusz Moszczyński, ur. 1928 r., zam. XX-lecia
Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie
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Spieszmy sie kochać
II Niedziela Wielkanocna
Miłosierdzia Bożego

Wielkoczwartkowe
życzenia
Czcigodny Księże Proboszczu i
Księża Współpracownicy!
W dniu ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa
dziękujemy Wam, drodzy Kapłani za Wasze poświęcenie za Waszą
pracę. Kapłaństwo to dar i tajemnica.
W imieniu Wspólnoty Rycerstwa
Niepokalanej życzę Wam drodzy
Księża abyście umacniali Wasze
powołanie i wybór.
Bądźcie wierni Chrystusowi.
W naszych modlitwach polecamy Was i Wasze kapłaństwo Niepokalanej. Szczęść Boże
Maria Wolczko
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIECZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA: 1 J 5, 1-6

Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Naszą siłą jest nasza wiara

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA: J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Było to wieczorem owego pierwszego
dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi,
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę pal-

ca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,
stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie
w imię Jego.
Oto słowo Pańskie.

Prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Dziękuję Ci Maryjo za moje dotychczasowe życie, za mamę, która naprawdę się
dla nas stara, a ja narzekam i tego nie doceniam. Postanawiam mocno się poprawić, zmienić to wszystko złe, co jest we
mnie. Maryjo, mam wielką prośbę, wypowiadam ją co wieczór, gdy się modlę.
Zabłądziłam, jak „syn marnotrawny” i proszę Ciebie i Boga o wybaczenie. Miłość
to najpiękniejsze uczucie na świecie, którego wcześniej nie doceniłam. Raniłam
człowieka, który bardzo mnie kochał
swoim zachowaniem, teraz chciałabym to
wszystko naprawić i prosić go o wybaczenie i tak jak „syn marnotrawny” prosił
swego ojca. Chciałabym, aby on tak jaj
ojciec z tej przypowieści mi wybaczył,
dał jeszcze jedną szansę. Proszę Ciebie

o to Maryjo, abyś mi w tym dopomogła. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, jak ja go
naprawdę kocham, bo to nie jest zauroczenie i przyzwyczajenie, to co czuję, to jest
coś pięknego, to jest miłość.
Matko Boża Wadowicka, przyrzekam poprawę, postaram się już nie prosić, ale nieść
pomoc innym ludziom w Twoim imieniu,
proszę tylko o to uczucie, aby ono nie było
tylko z jednej strony, aby wypływało z nas
obu i dawało innym ludziom z tego dobroć.
Ufam, że mi pomożesz. Mam nadzieję, że
kiedyś założę rodzinę i będę tu przychodzić
modlić się z mężem /Adrianem – on ma bardzo dobre serduszko, jest dobrym człowiekiem/ i owocem naszej miłości.
Proszę Cię jeszcze raz Przenajświętsza
Maryjo: dopomóż mi
Iwona

Kochana Mateńko
się kochali, umieli się do siebie odzywać.
Jeśli chodzi o moją osobę, to przede
wszystkim – najgoręcej proszę Cię o to, abyś
pomogła mojemu związkowi z moją dziewczyną, abyśmy byli ze sobą, chcieli być ze
sobą, abyśmy się już tak i o takie rzeczy nie
kłócili, abyśmy się kochali. Ona jest sensem
mojego życia, osobą którą kocham i z którą
chcę, marzę aby być.

Chciałbym przede wszystkim podziękować za rodziców, rodzeństwo, przyjaciół,
znajomych i dziewczynę, która mam.
Dziękuję za to, że się nami opiekujesz, że
jesteś i że zawsze możemy na Ciebie liczyć. Chciałbym Cię prosić, przede
wszystkim o zdrowie, chęć do życia, o
to, abyśmy mieli co jeść, gdzie spać, abyśmy mogli się uczyć, pracować, abyśmy

Wdzięczni za życzliwość

Abyście, wierząc, mieli życie

Wielce Czcigodny Księże Prałacie i Księża Współpracownicy
Niewątpliwie Tomasz walczył o swoje zmartwychwstanie. Przecież na koniec zawsze
nam chodzi o nas samych. I Jezus przyszedł, żeby go upewnić, że zmartwychwstanie. Tak
jak On zmartwychwstał.
Ale nam się nie ukaże. Uprzedził nas, żebyśmy na to nie liczyli. Obiecał tylko, że będziemy
błogosławieni, gdy uwierzymy w swoje zmartwychwstanie – tak jak wierzymy w Jego
zmartwychwstanie.
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Ks.M.M.

W dniu, w którym obchodzimy pamiątkę ustanowienia dwóch sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, Honorowa Straż
NSPJ pragnie Wam bardzo serdecznie podziękować za posługę i obecność wśród
nas i dla nas.
Ponieważ bez kapłaństwa nie ma Eucharystii, ale też nie ma Eucharystii bez

kapłaństwa - /jak nas nauczał Sługa Boży Jan
Paweł II/, życzymy Wam abyście zjednoczeni z Jezusem Chrystusem Najwyższym Kapłanem zawsze czerpali radość i siłę z Eucharystii.
Niech ta sprawowana Eucharystia będzie
dla Was niewyczerpalnym źródłem łask na
każdy dzień Waszego życia.
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Anna Brańka

Intencje mszalne

Czwartek 27 kwietnia
6.00 Śp. Michalina Śliwa
7.00 Śp. Jan Zając
7.30 Śp. Edward Skiba
8.00 Śp. Józefa Rajda
12.00 Śp. Maria Ziaja
18.00 Śp. Eleonora Migdałek - r. śm.
Śp. Anna i Józef Zając
Piątek 28 kwietnia
6.00 Śp. Edward Skiba
7.00 Śp. Władysława Ochocka
7.30 Śp. Michalina Śliwa
8.00 Śp. Marek Szczygieł
12.00 Zmarli czlonkowie Koła
Stowarzyszenia Kobiet pw Św. Zyty
18.00 Śp. Maria Żak - 10 r. śm.
Śp. Jan Porzycki - 1 r. śm.
Śp. Władysław Brańka - 2 r. śm.

Poniedziałek 24 kwietnia
6.00 Śp. Edward Skiba
7.00 Śp. Maria Janik
7.30 Śp. Edward Stokłosa
8.00 Śp. Stanisława i Jan Ziomkowscy
12.00 Śp. Stanisława Gabor
18.00 Śp. Helena Studnicka
Śp.AleksanderKucia -4 r.śm.,brata irodziców

Sobota 29 kwietnia
6.00 Śp. Edward Skiba
7.00 Śp. Aleksandra, Michał Drożdż
7.30 Śp. Anna Paździora - 3 r. śm.
8.00 Śp. Maria i Marian Gabryl
12.00 Śp. Tadeusz Kubera - 25 r. sm.
18.00 Śp. Marian Satława - 1 r. śm.
Śp. Piotr, Stanisława i Bolesław Cieślik

Wtorek 25 kwietnia
6.00 Śp. Edward Skiba
7.00 Śp. Michalina Śliwa
7.30 Śp. Edward Stokłosa
8.00 Śp. Maria Janik
12.00 Śp. Stanisława Gabor
18.00 Śp. Józef Puchała
Śp. Helena Studnicka

Niedziela 30 kwietnia
6.00 Śp. Edward Skiba
7.30 Śp. Józef Ficek
Śp. Stanisław Płaszczyca - 4 r. śm.
9.00 Śp. Józef Wiercimak
10.30 Śp. Aniela i Stanisław Schabowicz
Śp. Honorata i Ludwik Kowalczyk
12.00 Śp. Eugeniusz Frączek
13.15 Śp. Aleksander Mlak
18.00 Śp.WładysławJędrzejowskiijego rodzice

Środa 26 kwietnia
6.00 Śp. Zbigniew Czerwik
7.00 Śp. Edward Skiba
7.30 Śp. Edward Stokłosa
8.00 Śp. Władysław Książek - 4 r. śm.
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. StanisławPolak,rodzice i rodzeństwo
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, we wtorek – święto św. Marka, ewangelisty, w piątek –
wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika, w sobotę – święto św. Katarzyny
ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA –
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 23 KWIETNIA 2006 r.
1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbieniem
Miłosierdzia Bożego.
2. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy modlimy się o dobre
urodzaje.
3. W czwartek o godz. 16.00 jest spotkanie Honorowej Straży Serca Bożego.
4. W sobotę, 27 maja, wieczorem odbędzie się na Błoniach krakowskich spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą z całej Polski. Każdy młody człowiek powinien przynieść ze sobą niewielką „skałę” (kamień
mieszczący się w dłoni), na której napisze
swoje imię i nazwisko oraz miejscowość
pochodzenia. Przyniesione „skały” zostaną
wykorzystane przy zakładaniu fundamentów Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie
się” w Łagiewnikach. Przed wejściem do

Do boju
Przez całe lata przygotowując młodych
do Sakramentu Bierzmowania uczulało się
ich, że przyjęcie tego Sakramentu uczyni z
nich rycerzy Chrystusa. Podkreślało się, iż
Sakrament ten można tylko raz w życiu
przyjąć, ponieważ wyciska na duszy niezatarte znamię żołnierza Chrystusowego.
Kładziono nacisk, że Sakrament ten pomaga w życiu, które jest bojowaniem. Było to
nastawienie bardzo militarne ukazujące człowieka, który musi się nieustannie zmagać
ze światem, z szatanem i z samym sobą.
Duch św. udzielony w tym Sakramencie
umacnia człowieka, aby wiarę swą mężnie
wyznawał, bronił ją i według niej żył.
Ta dawna katechizacja nic nie straciła ze
swej aktualności. Każdy człowiek jest
wciąż kuszony. Pewno w młodości gwałtowniej atakuje go słabość ciała, ponętność
świata i przebiegłość szatana.
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sektorów będą wskazane miejsca, gdzie
należy złożyć kamienie. Będą w tym pomagać harcerze. Oprócz kamieni młodzi
ludzie przynoszą ze sobą świecę stołową.
W czasie spotkania Ojciec Święty przekaże im ogień miłosierdzia, aby nieśli go światu. Ze względów bezpieczeństwa nie można wnosić pochodni ani zniczy zarówno w
szklanych jak i plastikowych osłonach.
W tym dniu od godz. 12.00 zostaną otwarte sektory dla młodzieży, od godz. 14.00 czuwanie przed przyjazdem Ojca Świętego (śpiew, modlitwa, świadectwa) - prowadzą ks. Andrzej Gołębiowski SDB i Jan
Pospieszalski, w godz. 18.30-20.00 - spotkanie z Ojcem Świętym. Chętną do wyjazdu młodzież prosimy o kontakt ze swymi katechetami.
ks. Jakub Gil - Proboszcz

We współczesnej katechezie bardziej podkreśla się życie człowieka jako drogę do
Chrystusa. Z Chrystusem w ramiona Ojca.
Na drodze tej trzeba obserwować Boże
znaki, bo łatwo się zagubić. Również zniechęcenie towarzyszące tej drodze jest losem człowieka. Żeby nie osłabł i nie ustał,
musi się człowiek posilać. Stąd konieczność uczestnictwa w Eucharystii: jako
mszy św., spożywaniu komunii, a także
pobożnej adoracji Jezusa w tabernakulum.
Najświętszy Sakrament jest Pokarmem
w drodze. Nawet zewnętrzne postawy wyrażające się w posuwającej procesji do ołtarza oznaczają przyjmowania pokarmu Bożego w mojej życiowej drodze. Postawa
stojąca jest oznaką człowieka idącego.
Odnośnie Sakramentu Bierzmowania
również współczesny katechizm silnie podkreśla troskę Jezusa o człowieka przecho(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

dzącego przez doczesność do wieczności.
Żeby się nie zagubił, nie uległ złudzeniom
świata w którym żyje, potrzebne jest mu
światło Ducha św. Pan Jezus mówi: „Poślę
wam mojego Ducha i on was wszystkiego
nauczy”. Ks. Biskup, gdy udziela tego Sakramentu, namaszczając czoło kandydata
mówi: „Przyjmij znamię Ducha św.”.
Przed laty podkreślano również, że Sakrament Bierzmowania jest sakramentem
dojrzałości chrześcijańskiej. Obecnie, pod
wpływem nauk psychologicznych, podkreśla się, że człowiek nieustannie dojrzewa,
wciąż się staje. Tak samo dzieje się z naszą
wiarą, nadzieją i miłością. My wciąż w niej
wzrastamy, lub też z czasem coraz bardziej
z tych wartości wyzbywamy się. Przedziwny proces stawania się lepszym lub gorszym. Czyż może być dojrzałym w wierze
młody, szesnastoletni chłopak czy dziewczyna? Przez całe życie człowiek dojrzewa. Staje się duchowo bogatszym lub też
następuje coraz większa autodestrukcja.
W pierwszy piątek kwietnia, 7 kwietnia,
ks. biskup Jan Zając udzielił Sakramentu
Bierzmowania 148 kandydatom. Duży wysiłek w przygotowanie włożyli rodzice, sami

Trwają przygotowania
W kaplicy, którą chcemy poświęcić naszemu Największemu Rodakowi Janowi
Pawłowi II wciąż wykonujemy różnorakie
prace. Po zakończeniu położenia marmurowej posadzki przystąpiliśmy do zrealizowania polichromii. Wykonują ją te same
Artystki z Krakowa: P. Agnieszka Grochal i
P. Katarzyna Dobrzańska wraz z ekipą, które
zrealizowały program artystyczny w bazylice. Myślą przewodnią tego programu było
ukazanie nauczania papieskiego wyrażonego w encyklikach, adhortacjach i listach
poprzez obrazy biblijne.
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uczniowie, a także księża: Jan Jarco, Janusz Żmuda, Mieszko Pabiś Artur Chrostek, Krzysztof Główka. Cieszyłem się patrząc na ich zewnętrzne przygotowanie.
Wyraźne odpowiedzi, a także postawy.
Wiedzieli jak się zachować, kiedy stać,
a kiedy klęczeć, jak odpowiadać. Pytałem
się siebie, patrząc w ich oczy, ilu z nich
będzie prowadziło coraz intensywniejsze
życie religijne, a którzy z ulgą odetchną od
obowiązku chodzenia do spowiedzi i na
msze św. niedzielne. Przestaną praktykować. Czy ten Sakrament, który przyjęli
okaże się ich umocnieniem? A może go
przewrotnie pojmą – jako zakończenie ciężkich, niezrozumiałych praktyk religijnych.
Wszystko jest w zasięgu ich możliwości.
Jakże niezmierną rolę w kształtowaniu
tych postaw odgrywają rodzice. Czy po
tym roku, gdy ich synowi i córki szły czasami osobno na mszę św. o godz. 9.00,
a rodzice wybierali inną porę – czy teraz
podejmą potrzebną decyzję: „Dziecko kochane, chodzimy razem na mszę św.”. Jeśli będzie taka postawa rodzicielska, wyrażająca się w słowie „razem”, to nie boję
się o religijność młodego pokolenia wadowickiego.
Ks. Proboszcz

W nowej kaplicy Artystki za pomocą
sceny biblijnej: „Rozmnożenia chleba
i Ostatniej Wieczerzy” pragną przybliżyć
nam ostatnią napisaną encyklikę Jana Pawła
II, którą zatytułował: „Ecclesia de Eucharystia”. Tytuł ten oznacza, że Kościół rodzi się z Najświętszego Sakramentu. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Wiemy, że
Ojciec Święty zapragnął przeżywać 27 rok
Pontyfikatu w blasku Najświętszego Sakramentu. Do całego Kościoła wystosował specjalny list o znaczeniu Jezusa eucharystycznego w życiu poszczególnego
katolika, a także całej społeczności kościel-

tarz, ks. Kard. Dziwisz, odprawił przy łożu
umierającego mszę św. i udzielił Namiestnikowi Chrystusa na drogę do wieczności
cząstkę komunii św. jako wiatyk. Umierał
w Roku Eucharystii.
Ojciec Święty często podkreślał, że udział
we mszy św. jest termometrem życia religijnego. Człowiek, który z radością uczestniczy we mszy św. jest czytelnym znakiem
wiary. Ten, który opuszcza z byle jakiego
powodu mszę św. daje dowód, że przeżywa kryzys wiary. Z pewnością kwintesencją
chrześcijaństwa jest Eucharystia. Żywy
Chrystus pod postacią konsekrowanego
chleba i konsekrowanego wina. Ciało i Krew
Pańska.
Bardzo pragnęliśmy, aby w wadowickiej
kaplicy poświęconej Ojcu Świętemu była
ukazana tak bardzo ukochana przez Niego
Eucharystia. Każdy kto kocha Ojca Świętego powinien dążyć do rozbudowania w sobie miłości do Najświętszego Sakramentu.
Sądzimy również, że kiedy już Jan Paweł
II zostanie wyniesiony na ołtarze, ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekaże nam specjalną relikwię, czyli jakiś czytelny znak
obecności Ojca Świętego.
Bardzo się o to modlimy.

nej. Jego pragnieniem było przybliżyć człowieka Jezusowi, a Jezusa człowiekowi
współczesnemu. Czynił ogromne wysiłki, by dzień Pański, czyli niedziela, w którym każdy katolik winien uczestniczyć we
mszy św., był w wielkim szacunku tak
władzy świeckiej jak i kościelnej. Zabiegał
o to, by niekonieczne prace nie były wykonywane w niedziele. Często podkreślał,
że niedziela jako dzień wyjątkowy, ma być
dniem Bożym, oraz czasem wyjątkowego
rozwoju duchowości człowieka. To dzień
Boży i ludzki.
Mamy w pamięci Papieża długo modlącego się przed mszą i po jej sprawowaniu. Przypominamy Go sobie, z jakim
przejęciem sprawował pamiątkę męki,
śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pragnął, aby Jego prywatna kaplica na Watykanie, a także w Castel Gandolfo była zapełniona ludźmi, podczas gdy
On sprawował ofiarę eucharystyczną.
Jego ogromną radością były eucharystyczne spotkania podczas pielgrzymek,
w których często brało udział po kilka milionów wiernych.
Symptomatyczne jest to, że tuż przed
Jego odejściem z tego świata do domu
Ojca niebieskiego, osobisty Jego Sekre-

Ks. Proboszcz

Benedykt XVI pielgrzymuje do Polski
Nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk ogłosił oficjalny
program majowej wizyty Benedykta XVI
do Polski. Papież będzie gościł w naszym
kraju miedzy 25 a 28 maja.
Odwiedzi Warszawę, Jasną Górę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską
i byłe obozy Auschwitz-Birkenau. Motto
pielgrzymki brzmi „Trwajcie mocni w
wierze”.
-5-

Papież spędzi w Polsce 81 godzin. Odprawi dwie msze. W Warszawie na placu
Piłsudskiego spodziewanych jest kilkaset
tysięcy osób, a na krakowskich Błoniach
nawet milion. Ale najbardziej symboliczna
będzie wizyta w byłych obozach zagłady
Auschwitz-Birkenau. Benedykt XVI przejdzie pod bramą „Arbeit Macht Frei”, odwiedzi celę Maksymiliana Kolbego i razem z
byłymi więźniami będzie modlił się za ofiary
Holokaustu.

