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go przychodzą. Potem na
kolanach obchodzimy ołtarz, tak jak czynią to pielgrzymi od wieków. Później
o. Mateusz oprowadza nas
po kościele, który od 1970
roku jest bazyliką mniejszą. Podziwiamy
wnętrze bazyliki, prezbiterium, ołtarz główny z tryptykiem, stalle, freski, przechodzimy na krużganki, oglądamy piękne malowidła. Wchodzimy także do kapitularza
klasztornego – sali zebrań konwentu /zakonników/, miejscu czytania Reguły, modlitw za zmarłych, dokonywania obłuczyn,
narad w ważniejszych sprawach klasztoru. Alejkami przechodzimy przez ogród
klasztorny, który oddano do użytku pątników. Właśnie tutaj 9 czerwca 1979 roku
Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił mszę
św. pontyfikalną. Nawiedził sanktuarium
mogilskie, by uczcić tę najcenniejszą relikwię – Krzyż Święty. W kazaniu wygłoszonym do wielkiej rzeszy pielgrzymów
powiedział, że „Chrystusowy Krzyż został
wpisany w dzieje naszego narodu i w życie
każdego człowieka”.

Opuszczając sanktuarium jeszcze raz zatrzymujemy się na
wspólną
modlitwę
w kaplicy Pana Jezusa
Ukrzyżowanego. Z Mogiły jedziemy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. To miejsce,
gdzie Jezus Chrystus objawił się Siostrze
Faustynie. W kaplicy klasztornej przez relikwiach Świętej Faustyny uczestniczymy
w Godzinie Miłosierdzia, we mszy św. patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego. Na
obrazie wyróżnione są znaki mówiące
o męce i śmierci Jezusa, oraz głoszące Jego
zwycięstwo nad śmiercią.
„Powiedział mi Jezus: Spojrzenie Moje
z tego obrazu jest także jako spojrzenie
z Krzyża” /Dz.326/. Kiedy opuszczamy kaplicę klasztorną wieje silny wiatr, pada
deszcz, jest zimno, tak jakby pogoda łączyła
się z tym, co dzisiaj przeżyliśmy i zobaczyliśmy. W drodze powrotnej dzielimy się
wrażeniami, odmawiamy różaniec, ponieważ jest to ostatnia pielgrzymka przed
Świętami – składamy sobie życzenia.
Dziękujemy ks. Infułatowi za piękną pielgrzymkę.
M. Zadora

Modlę się gorąco
z wszystkimi, aby Bóg
wysłuchał nas i podniósł do godności Świętego naszego Rodaka
Ojca Świętego Jana

pawła II - człowieka wielkiego, a jakże
skromnego w ziemskim życiu. Wysłuchaj
nas, Panie!
Modlę się również o wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże dla obecnego Papieża
Benedykta XVI.
Pietruszka Wanda
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Spieszmy się kochać
Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego

Drodzy Czytelnicy
W noc paschalną słyszymy słowa z Exultet:
„Weselcie się, słudzy Boga!
Raduj się ziemio, opromieniona
tak niezmiernym blaskiem,
bo jesteś wolna od mroku,
co świat okrywa”.
Należymy do Boga –
Jesteśmy Jego sługami –
trzeba się nam radować.
Opromienieni jesteśmy niezmiernym blaskiem Zmartwychwstałego Pana – Cieszmy się!
Te mocne słowa są życzeniami
dla Czytelników Bazyliki
Redakcja Biuletynu

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWAPOSTOLSKICH:

ŁAAPOSTOŁA DO KOLOSAN:

Dz 10, 34a.37-43

Kol 3, 1-4

Świadecwto Piotra o zmartwychwstaniu

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Chrystus został ofiarowany jak nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

EWANGELIA: J 20, 1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła
do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii dnia: „Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył” (J 20, 9). W Niedzielę Wielkanocną Kościół odczytuje Ewangelię opowiadającą o pustym grobie.
W tym dniu nie słyszymy jeszcze opisu objawienia się zmartwychwstałego Pana. Dziś trzeba
pobiec z Apostołami Piotrem i Janem, zobaczyć pusty grób, popatrzeć na chusty i płótna,
a potem powiedzieć z odnowioną wiarą, większym zrozumieniem i zamykającym dech w piersiach zdumieniem: „Wierzę”. Mocą tej wiary staraj się także zobaczyć działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa. Proś Go, aby cię prowadził.
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logicznie od tych najwcześniejszych, pochodzących z rodzinnego albumu Wojtyłów, aż
do pamiątkowych z wizyt Jana Pawła II
w rodzinnym mieście, 54 obrazy na ścianach –oprawione fotografie Karola Wojtyły
i miejsc, w których często przebywał, 10
gablot wiszących, w których umieszczono
niektóre z licznych publikacji poświęconych
osobie Jana Pawła II w różnych językach
świata.
Może to wszystko dla Kogoś niewiele, ale
dla tego, dla kogo różaniec potarty o fotel
Ojca św. jest relikwią i najdroższą po Nim
pamiątką, będzie to wspaniała okazja, by
spotkać się tu z Osobą Ojca św. i podziękować Bogu za Jego życie i działalność
w Kościele polskim i powszechnym. Zapraszamy serdecznie szczególnie wszystkich
Wadowiczan, którzy nie mieli jeszcze okazji
nawiedzić tego Domu!
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cych, w których znajdziemy oryginalne
przedmioty, których Karol Wojtyła używał
jako kapłan, biskup , kardynał i papież,
m.in. szaty liturgiczne, sutanny (także ta
pierwsza z 16.08.1978 r.), szkaplerz Ojca
św., sprzęt turystyczny i stroje sportowe
z czasów krakowskich i watykańskich,
oraz inne przedmioty z prywatnych apartamentów Ojca św. z Watykanu. W gablotach zobaczymy także różne dokumenty Karola Wojtyły, m.in. świadectwo
chrztu, obrazek pamiątkowy z I Komunii
św., kopie świadectw szkolnych, obrazki
prymicyjne, kopię odręcznego życiorysu,
także publikacje kard. Wojtyły do wyjazdu na konklawe w 1978 r., okolicznościowe medale, monety z Pontyfikatu, znaczki i kartki pocztowe z wizerunkiem Ojca
św., płyty i kasety związane z Janem Pawłem II, 148 szt. zdjęć ułożonych chrono-

S. Aleksandra Andrukiewicz

Pielgrzymka do Mogiły i Łagiewnik
mi. W 1588 roku przeniesiono Cudowny
Wizerunek z głównej nawy do kaplicy. Tam
skierowaliśmy się po przyjeździe do Mogiły. W barokowym ołtarzu znajduje się pełnoplastyczna rzeźba Chrystusa na Krzyżu,
wysoka około 192 cm, powstała w drugiej
połowie XIV wieku. Ma naturalne włosy
i zarost, na biodrach przepięte perizonium
(przepaska) z czerwonej tkaniny. Wpatrzeni w łaskami słynący Krzyż odmawiamy litanię do Jezusa Mogilskiego, modlimy się
w intencjach, z którymi przybyliśmy do tego
miejsca.
A On, tak jak zawsze, od wieków spogląda w głąb ludzkich serc, oczami rozszerzonymi od męki, pełnymi miłosierdzia, krzepi
i pociesza tych wszystkich, którzy do Nie-

Tradycyjnie w czwarty piątek miesiąca
32-osobowa grupa pielgrzymów pod przewodnictwem ks. infułata Jakub Gila wyruszyła na pielgrzymi szlak.
W okresie Wielkiego Postu na trasie naszego pielgrzymowania znalazło się jedno
z najstarszych i najsłynniejszych w Polsce – Sanktuarium Jezusa Ukrzyżowanego w Mogile. Historia sanktuarium Krzyża Świętego rozpoczyna się w XIII w.,
kiedy to biskup krakowski Iwo Odrowąż
sprowadził do podkrakowskiej wioski
Mogiły cystersów w 1222 roku i ufundował dla nich kościół i klasztor. W 1266
roku kościół konsekrowano w obecności
księcia Bolesława Wstydliwego i jego żony
Kingi. Umieszczony w głównej nawie
krzyż niebawem zasłynął łaskami i cuda-7-
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Intencje mszalne:

Czwartek 12 kwietnia
6.00 Śp. Maria Gugulska
7.00 Śp. Jadwiga Szatan
7.30 Śp. Antoni Kęcki wraz z rodzicami
8.00 Śp. Karol Piekarczyk
Śp. Kornelia Warmuz
12.00 Śp. Alojzy Kumorowski
18.00 Śp. Wiesław Pawłowski - 17 r. śm.
Śp. Tadeusz Rajda
Piątek 13 kwietnia
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.00 Śp. Maria Gugulska
7.30 Śp. Jadwiga Szatan
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
12.00 Śp. Maria Westwalowicz
18.00 Śp. Dorota Kopytyńska - 1 r. śm.
Śp. Janina Glanowska

Poniedziałek Wielkanocny 9 kwietnia
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.30 Śp. Roman Awsiukiewicz - 4 r. śm.
Śp. Adolf Gonet
9.00 Dziękczynno błagalna w 30 r. ślubu
dla Stanisławy i Bogdana
10.30 Śp. Maria Mastek
12.00 Śp. Maria Dominik - 15 r. śm.
13.15 Śp. Ks. Stefan, Helena i rodzice
18.00 Śp. Maria Gugulska

Sobota 14 kwietnia
6.00 Śp. Maria Gugulska
7.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.30 Śp. Alojzy Kumorowski
8.00 Śp. Józefa, Franciszek z rodziny
Górów i Kłaputów
12.00 Śp. Anna i Józef Twaróg - r. śm.
18.00 Śp. Maria Westwalowicz
Śp. Jadwiga Szatan

Wtorek 10 kwietnia
6.00 Śp. Maria Gugulska
7.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.30 Śp. Maria Westwalowicz
8.00 Śp. Jadwiga Szatan
12.00 Śp. Władysław Gieruszczak
18.00 Śp. Zdzisław Tyralik i Maria - r. śm.
Śp. Jan Rambiesa - 20 r. śm.

Niedziela 15 kwietnia
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.30 W 25 r. ślubu Małgorzaty i Jana,
o zdrowie i błog, Boże
Śp. Maria Gugulska
9.00 Śp. Dorota Curzydło
10.30 Dziękczynna zprośbą o zdrowie ibłog.Boże dla
UrszuliiBolesława Pieczara w30r. ślubu
12.00 Śp. Jan Paweł II
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Franciszka i Jan Nowak
Śp. Janina i Marian

Środa 11 kwietnia
6.00 Śp. Maria Gugulska
7.00 Obłog.Boże i potrzebne łaskidla s.Magdaleny
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
8.00 Śp. Jadwiga Szatan
12.00 Śp. Władysław Gieruszczak
18.00 W intencjach nowenny
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Niedziela Zamrtwychwstania Pańskiego
08 kwietnia 2007 r.
1. Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Wam, których dotyka
krzyż choroby, biedy, samotności, niezgody – Wam, którzy stawiacie czoła i zmagacie się z trudnościami dnia powszedniego,
życzymy by Chrystus był dla Was mocą
i pokojem. Niech Światło Zmartwychwstałego opromienia wszystkie dziedziny Waszego życia, a łączność z Chrystusem Eucharystycznym dodaje
sił do dalszej pracy.
2. W naszej bazylice w niedziele
i święta są Nie-

szpory 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. Młodzież, która w czwartek 19 kwietnia przyjmie sakrament bierzmowania, zapraszamy na specjalne spotkania w środę,
czwartek i piątek na godz. 18.30.
5. W przyszłą niedzielę jest święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu 10,- zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
09 kwietnia 2007 r.
1. Przez cały tydzień zachęcamy do
udziału w nowennie do
Miłosierdzia Bożego,
którą odprawiamy o godz. 15.00.
2. Biskupi zachęcają, abyśmy nadchodzący tydzień – Tydzień Wielkiej Oktawy Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego – nazywany dawniej Tygodniem Białym, przeżyli
przy wyłączonych telewizorach. Jest to
próba uwalniania się od uzależnienia telewizyjnego.

3. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30
i 17.30 modlimy się za młodzież maturalną,
która w najbliższych dniach wyjeżdża na
czuwanie nocne na Jasną Górę.
4. Najbliższa niedziela jest poświęcona
Bożemu Miłosierdziu. W tym dniu pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz.
8.00. Koszt 10 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Zmartwychwstanie parafii
Na Święta, które obecnie przeżywamy
życzę radosnego i zdrowego przeżycia
tych wielkich dni.
Pragnąłbym również przekazać w tych
życzeniach świątecznych piękne myśli
o ożywieniu wiary, nadziei, miłości w poszczególnych ludziach i w całej parafii, które zaczerpnąłem z wywiadu przeprowadzonego przez KAI 25 marca 2007 z ks.
arcybiskupem Kazimierzem Nyczem.
Przekaz ten ukazuje drogi zmartwychwstania wielkich wartości Bożych w życiu konkretnego człowieka, a także całej wspólnoty. Ks. arcybiskup warszawski lęka się
na ile środowiska o bardzo wysokiej religijności, takie jak południowa Polska,
a więc i ziemia wadowicka - będą odporne na zetknięcie z nowymi prądami laicyzacyjnymi. Problemem i źródłem niepokoju
jest pytanie, jak docierać do tych, którzy
już nie przychodzą do kościoła. Stawia to
przed Kościołem w Polsce zadanie takiego prowadzenia duszpasterstwa, aby było
ono bardziej misyjne. Do tego jesteśmy
słabo przygotowani.
Trzeba więcej czasu poświęcać apostolstwu świeckich. Tym nowym wspólnotom i ruchom, które są ośrodkiem formacji i szkołą wiary dla dorosłych. Dotąd
w Kościele w Polsce bardzo wiele energii
poświęcamy małym dzieciom, a tymczasem po bierzmowaniu zaczynają się trudności. Brak katechezy dorosłych sprawia,
że cały czas pozostajemy w defensywie.
Z dużym niepokojem zauważam, jak wielki trud włożony w katechizację dzieci
i młodzieży nie przynosi oczekiwanych
owoców. Martwię się, widząc młodych
wałęsających się po rynku podczas mszy
św. niedzielnej, którzy przed kilkoma ty-

godniami przyjęli sakrament bierzmowania.
Wraz z ks. arcybiskupem Nyczem jestem
zainteresowany znalezieniem sposobów
duszpasterstwa, oraz takiego funkcjonowania parafii, które byłoby odpowiednie
do dzisiejszych czasów, wyzwań i potrzeb.
Potrzebny jest nowy model parafii, parafii
która jest ewangelizującą. Jest „domem”
przyjaznym i proponującym każdemu coś
pożytecznego. Parafii, która integruje ruchy
i stowarzyszenia. Nic jej nie zastąpi.
Do tego potrzebny jest pluralizm różnych
form duszpasterstwa. Nie może to być jedna propozycja, która nie wszystkim będzie
odpowiadać. Winno być tyle propozycji
duszpasterskich, charytatywnych, ale i sportowych czy intelektualnych, aby każdy mógł
się tam odnaleźć. Poza tym człowiek powinien czuć się współodpowiedzialny za życie
parafii.
W dziedzinie reformy życia parafialnego,
tak wiele jest spraw do przemyślenia, że trzeba do tego zaangażować zarówno socjologów, psychologów, jak i dobrych pastoralistów, by stworzyć model współczesnej parafii, trochę inny w dużych miastach, trochę inny w środowiskach wiejskich. Druga
sprawa, to autentyczne zaangażowanie
świeckich. W radach parafialnych winni być
ludzie faktycznie poczuwający się do
współodpowiedzialności.
Utożsamiam się z słowami ks. arcybiskupa Nycza: „My, biskupi i księża jesteśmy
trochę tak nauczeni, że uznajemy za warte
zaangażowania „duszpasterstwo dużych
procentów”. Kiedy nie ma tłumu, to nie
warto tego robić. Jeśli z tą mentalnością nie
zerwiemy, to może być problem
z duszpasterstwem, jakie jest potrzebne na
miarę naszego czasu. W wielu diecezjach
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po bierzmowaniu próbuje się wprowadzać
systematyczną katechezę dla młodzieży
przy parafii, a nie tradycyjny kurs przedmałżeński. Katechezę po bierzmowaniu,
także po to, by młodzież utrzymać w grupkach do matury, a potem przez czas studiów. I mówię księżom wprost: jak ci się
uda 5 proc. młodzieży zgromadzić, to się
ciesz. Rób to i stopniowo rozszerzaj.”
Chodzi o stawianie człowiekowi egzystencjalnych pytań i zachętę do refleksji.
Kościołowi potrzebne są zarówno media

katolickie jak i publiczne, oraz prywatne.
Oczywiście media nigdy nie zastąpią żywego przekazu wiary. Ale mogą –otwierać
człowieka na pytania, które powinien sobie
stawiać.
Po tych licznych wypowiedziach ks. arcybiskupa Kazimierza Nycza, pragnę życzyć
Parafianom, byśmy podjęli wspólny wysiłek, by wspólnota nasza, z której przed laty
wyszedł Jan Paweł II zmartwychwstała do
piękniejszego życia religijnego.
ks. Proboszcz

Bogactwo domu Ojca Świętego
Parę dni temu nawiedziła Dom Rodzinny Ojca św. Jana Pawła II pewna para
małżeńska. Po krótkim zwiedzaniu Pan
podszedł do mnie i zapytał: „Gdzie są pozostałe pamiątki po Ojcu św. ponieważ to
muzeum jest takie ubogie.” Wyszli rozczarowani. Pomyślałam sobie wtedy, jak bardzo różne mogą być odczucia po pobycie
w tym Domu, z jak różnym nastawieniem
i oczekiwaniami przychodzą tutaj zwiedzający. Jedni klękają przed obrazem Ojca św.
czy w pokoju Jego urodzenia, modlą się,
wychodzą ze łzami w oczach, dziękują.
Inni – jak ta Para – są rozczarowani, niezadowoleni, rozżaleni, albo stwierdzają, że
nic ciekawego tam nie zobaczyli. Są takie
osoby, które zwiedzają wystawę godzinę
i więcej z notesem w ręku, by utrwalić
sobie wszystkie wypowiedzi Ojca św.,
znajdujące się na planszach, ale są i tacy,
jak np. grupy młodzieży gimnazjalnej, którzy „przebiegają” wszystkie pokoje w 2
minuty.
O tym, że ten Dom jest jednak wyjątkowym miejscem dla wielu spośród odwiedzających Go, świadczą choćby takie
wypowiedzi, umieszczone w Księdze Pamiątkowej Muzeum:

Z 15.03.07 „Dawno nie przeżyłam takiego wzruszenia, jak zwiedzając Dom Ojca św.
Dzięki Ci Kochany Ojcze!”
„Kochany Ojcze ! Dziękuję za tak spędzoną
chwilę. Oglądając ten Dom jestem pod wielkim wrażeniem i wsparty duchowo. Przypominam sobie przeżyte z Tobą chwile na
Błoniach Krakowskich”.
Z 14.03.07 „Jestem tu po raz …krotny,
lecz ten Dom zawsze jest pełen uroku. Nigdy mi się nie znudzi. Mam nadzieję, że jeszcze tu zawitam.”
„Dom Jana Pawła II jest przepiękną pamiątką po tak wspaniałym człowieku.”
„W domu Jana Pawła II czuję się wspaniale, jakbym była razem z Nim.”
Z 11.03.07 „Zwiedzając Dom Rodzinny
Ojca św. poczuliśmy Jego bliskość i emanację miłości, którą głosił.”
„Niezapomniane wrażenia i odnowienie
pamięci po ukochanym Ojcu Świętym Janie Pawle II.”
A teraz jeszcze spróbujmy zastanowić się
nad tym, czy rzeczywiście to Muzeum jest
tak ubogie, jak stwierdził tamten Gość? Ekspozycja Muzeum obejmuje: 27 gablot stoją-5-
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