Wesołego Alleluja
Otrzyjcie już łzy płaczący,
żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
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Bronisz godności ludzkiej
Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego
Możemy być pewni, że nasz
Ukochany Papież jest w oknie
Domu Pana, patrzy na nas i nam
błogosławi. Tak, pobłogosław nam
Ojcze Święty.
Powierzam Twą najmilszą nam
duszę Matce Bożej, która prowadziła Cię każdego dnia i prowadzi
fot. Stefan Mżyk

teraz do chwały wiecznej!

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,

Modlimy się gorąco

życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

za Jana Pawła II
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o wyniesienie Go na ołtarze!
Rodzina Muszel
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Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu.

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus.

EWANGELIA:

J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego.
był pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zoPierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
baczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Poidący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
biegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy
miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położowszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
no». Wyszedł więc Piotr i ów uczeń i szli
do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przyOto słowo Pańskie.

Życzenia wielkanocne

Boża Jasności dziś zmartwychwstała
Rozjaśnij ziemskie ciemności,
By w każdej duszy znów pieśń zabrzmiała
Wiary, Nadziei, Miłości
Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych z radosnym „Alleluja”
przesyła Ks. Proboszcz
Tymi życzeniami pragnę obdarować Czytelników, którzy co tydzień czytają biuletyn. Serdeczną pamięć kieruję do wielu instytucji, które przesłały nam życzenia świąteczne: Urzędu
Miasta, Starostwa, Szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, Domów Opieki Społecznej. Ślę modlitewne wielkanocne życzenia różnorakim służbom, dzięki którym żyje się nam
lepiej i bezpieczniej: Służbie Zdrowia, Policji, Straży Pożarnej, a także Energetyce – prądu
i gazu, Komwadu.
Z wielką życzliwością myślę przy Świętach Wielkanocnych o tych, którzy przesłali mi na
piśmie, telefonicznie czy ustnie życzenia świąteczne. W perspektywie wielkanocnej radości składam najlepsze życzenia świąteczne, przede wszystkim codziennej radości - ze świadomością, że po każdym Wielkim Piątku przychodzi Poranek Wielkanocny, a po smutnych
i ciemnych chwilach zawsze nadchodzą radosne dni i wesołe „Alleluja”!
Życzę nadziei na lepsze jutro, a także tego wszystkiego, co w życiu smutne, bo ”złoto
doświadcza się w tyglu ognia” i wcześniej czy później ten tygiel będzie gorący.
Chrystus Zwyciężający niech pomoże Wam wszystkim, którzy przeżywacie choroby, niedostatki, zawiści, kryzysy wiary, nadziei i miłości. Jesteście mi w dniach świątecznych
szczególnie bliscy. Ściskam wasze dłonie, modląc się o specjalną pomoc Bożą w waszych
trudnościach.
ks. Proboszcz
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Peregrynacja Pisma Świętego
W najbliższym czasie, chcemy w naszej parafii rozpocząć tzw. peregrynację
Pisma Św. Rozpocznie się poprzez obecność księdza Kardynała Stanisława Dziwisza 16 kwietnia, który w tym dniu będzie udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania. Naszym pragnieniem jest, aby
rodziny bardziej poznawały Pismo Św.
Jest ono dane dla umocnienia wiary.
W celu jak najlepszego przeżycia nawiedzenia Pisma Św. w rodzinie przekażemy

specjalną książeczkę, w której znajdziemy pouczenie na ten temat. Od najbliższej środy po Mszy Św. wieczornej rozpocznę spotkania z liderami poszczególnych rejonów, którym chcę dokładnie
wyjaśnić istotę peregrynacji Pisma Św.
w rodzinie. Bardzo bym chciał, aby wybrani przedstawiciele poszczególnych rejonów troskliwie zaopiekowali się określonymi rodzinami i przekazali im prawdę o potrzebie nawiedzenia Pisma Św.

Zapraszam w najbliższą środę 26 marca na godz. 19.00 do domu katolickiego przedstawicieli następujących rejonów:
rejon I
rejon II
rejon III i IV
rejon V
rejon VI
rejon VII
rejon VIII, IX, X
rejon XI, XII
rejon XIII
rejon XIV, XV
rejon XVI, XVII
rejon XVIII
rejon XIX, XXII
rejon XX, XXI
rejon XXIII
rejon XXIV
rejon XXV
rejon XXVI
rejon XXVII, XXVIII
rejon XXIX, XXX

P. Małgorzata Radoń, P. Andrzej Stanek
P. Tadeusz Woźniak, oraz P. Antoni Markielowski
P. Marta Pustułka, P. Renata Oleksy
P. Maria Rokowska
PP.Lempartowie
PP. Pamułowie
P. Krystyna Matlak i P. Stanisława Bandoła
P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa
P. Stefan Mżyk,
P. Ludwika Sikora
P. Józef Lehferld, P. Teresa Bernaś
P. Mirosława Gryga, P. Józef Widlarz
P. Maria Gracjasz, P. Antoni Dziedzic
P. Jan Pietras, P. Stanisława Piwowarczyk
P. Tadeusz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski
P. Zofia Rybka
P. Barbara Sabuda
P. Kazimiera Maślanka
P. Anna Brańka, P. Stanisław Potoczny
P. Helena Bik
ks. Proboszcz
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Poniedziałek Wielkanocny 24 marca
6.00 Śp. Stefania Kłobuch
7.30 Śp. Jerzy Jaglarz - 20 r. śm. izmarli z rodziny
Sp. Zofia Janik
9.00 Śp. Stafnisław Adamczyk - 5 r. śm.
10.30 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Zbigniew Czyż
13.15 Śp. Siostra Marta
17.30 Nieszpory
18.00 Śp. Józef Twardowski
Wtorek 25 marca
6.00 Śp. Stefania Kłobuch
7.00 Śp. Siostra Marta
7.30 Śp. Tadeusz Leśniak
8.00 Śp. MariaiAndrzejKosycarz iich dzieci
12.00 Śp. Jan Rzepa, żona, dzieci i wnuki
18.00 Sp. Eugeniusz Kruk
Śp. Zofia Janik
Środa 26 marca
6.00 Śp. Siostra Marta
7.00 Śp. Eugeniusz Kruk
7.30 Śp. Tadeusz Leśniak
8.00 Śp. Jan Bielec, Krystyna Wójtowicz,
Maria i Jerzy Korzenny
12.00 Śp. Maria Ziaja
Śp. Ks. Michał Ryś
18.00 W intencjach osób, które proszą o
mszę św. podczas nowenny

Czwartek 27 marca
6.00 Śp. Zofia Janik
7.00 Śp. Eugeniusz Kruk
7.30 Śp. Siostra Marta
8.00 Śp. Tadeusz Leśniak
12.00 Śp. Marian Żegliński - 8 r. śm.
18.00 Śp. Maria Kosałka, rodzice i brat
Dziękczynna za 85 lat życia z prośbą
o dalsze łaski dla Józefy
Piątek 28 marca
6.00 Śp. Tadeusz Leśniak
7.00 Śp. Eugeniusz Kruk
7.30 Śp. Władysław Spisak
8.00 Śp. Zofia Janik
12.00 Śp. Siostra Marta
18.00 Śp. Wanda Dyrcz - 8 r. śm.
Śp. JózefaKłaputizmarli zrodziny Górów
Sobota 29 marca
6.00 Śp. Siostra Marta
7.00 Śp. Igancy i Stanisława Pendrys
7.30 Śp. Władysław Spisak
8.00 Śp. Zofia Janik
12.00 Śp. Kazimierz Handzlik
18.00 Śp. Eugeniusz Kruk
Śp. Józef Adamczyk i jego teściowie
Niedziela 30 marca
6.00 Śp. Siostra Marta
7.30 Śp. Józef
O zdrowie i błog. Boże dla Marii
9.00 Śp. Piotr i Józef Dziedzic
10.30 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Bogusław Lissko i rodzice
13.15 Za rodzinywadowickie, by były silnewiarą i miłością
18.00 Śp. Jadwiga Targosz i zmarli rodzice

Siostry Nazaretanki dziękują
Wyrażamy wdzięczność Ofiarodawcom, którzy w niedzielę 16 marca 2008 roku przed
wadowicką Bazyliką złożyli datek pieniężny na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej dla
osób niepełnosprawnych. Ogólna suma zebranych pieniędzy wynosi 11.909 zł.
Jan Paweł II powiedział: „Świat ludzkiego cierpienia rodzi świat ludzkiej miłości”.
Dziękujemy Parafianom za przekazany dar serca. Niech Bóg stokrotnie wynagrodzi wszystkim, którzy wspierają realizację zamierzonego dzieła, niech błogosławi i darzy obficie łaskami.
Z wdzięcznością i modlitwą we wszystkich intencjach Ofiarodawców
Siostra Maria Stachurska, Przełożona Sióstr Nazaretanek w Wadowicach
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Ogłoszenia parafialne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 23.03.2008 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 Waszą 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 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, oraz Papieską
Akademię Teologiczną w Krakowie.
4. W przyszłą niedzielę jest święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz.
8.00. Koszt przejazdu 15,- zł.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych - 24.03.2008 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 15 zł.

Umocnienie

jestem bezsilny. Nic dla ciebie nie zrobię, ale chcę być z tobą’: Kloszard zasypia, a gdy budzi się rankiem, tamtego
już nie ma. Ale on jednak już nie chce
umierać wychodzi z podziemi, wraca
do życia. Łatwo odczytać, że ten ktoś
to Jezus, który w czeluściach paryskiego metra odnalazł desperata i nie ratując - uratował, bo zmienił sens wszystkiego. To jak z bukietem kwiatów od
ukochanego. Co on zmienia? Nic. Jest

Znana z wielkiego zaangażowania społecznego i religijnego Pani Halina Bortnowska pisze w wywiadzie: „Prawdziwa śmierć,
prawdziwe życie” następujące zdania:
„W pewnej opowieści Pawła Huellego,
wchodzącej w skład książki „Ostatnia Wieczerza”, bohater zostaje kloszardem. Chowa się w czeluście pod paryskim metrem,
nie je i nie pije, chcąc umrzeć na jakimś barłogu. Przychodzi jednak do niego drugi taki
sam i kładzie się obok, ze słowami: „Także

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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(ciąg dalszy na str. 4)

ków. Jego cuda są zauważalne tylko przez
przyjaciół. Objawia się najczęściej niespodziewanie swoim bliskim. Przychodzi
pomimo drzwi zamkniętych. Zamkniętych na nadzieję, na zwycięstwo. Tak
było z dwoma uczniami, którzy pełni najgorszych myśli i zniechęcenia podążali do
Emmaus. Przyłączył się do nich i swoją
obecnością sprawił, że ich serca zaczęły
pałać, czyli wypełniać się najlepszymi
ożywczymi myślami. W pełni poznali go
przy łamaniu chleba, czyli Eucharystii.
Pokazał się Apostołom także wtedy, gdy
byli zniechęceni po nieudanym połowie.
Dał im polecenie „zarzućcie sieci”. Napełniły się aż po brzegi.
Zmartwychwstały Chrystus oświadczył uroczyście: „Dana mi jest wszelka
władza na niebie i na ziemi”. Władza zawsze łączy się z mocą.
Dar świąt wielkanocnych jest duchowym obdarowaniem każdego, który wierzy w Chrystusa Zmartwychwstałego
Jego obecnością, która wszystko zwycięża. Nie dziwi nas też bliskość Święta
Miłosierdzia z Wielką Niedzielą. To przecież Chrystus Zmartwychwstały jest Jezusem Bogatym w Miłosierdzie. On zawsze wlewa balsamy w obolałe serca nasze. Dla wierzącego człowieka przeżywane święta Zmartwychwstania Pańskiego zawsze będą potężnym duchowym
wzmocnieniem. To jest naturalne ładowanie duchowych akumulatorów.

(ciąg dalszy ze str. 3)

jak było. Edward Schillebeeckx OP, holenderski teolog, tłumaczył, że podobnie
jest z pytaniem, po co nam wiara? Jest
i dalej musimy wszystko znosić- nic się
nie zmieniło, ale wszystko jest inaczej”.
Powyższe rozważania są dla mnie bardzo celną odpowiedzią kim jest Chrystus
Zmartwychwstały w życiu wierzącego
człowieka. Można najprościej powiedzieć
– jest obecnością wzmacniającą. Właśnie
trzy sakramenty paschalne: eucharystia,
kapłaństwo, pokuta są skutecznymi środkami wzmacniającej obecności Jezusa
w człowieku, który je przyjmuje. Każdy
kapłan, w głębokiej wierze otwierający się
na Chrystusa, doświadcza nieustannie tej
prawdy, że w jego słabości moc Boża się
doskonali. Jednocześnie podstawową posługą kapłana katolickiego jest wzmacnianie wiernych, wlewanie w wątpiące dusze ludzkie obfitości nadziei, która nigdy
nie zawodzi. Rola Najświętszego Sakramentu jako ofiary, pokarmu i obecności
jest doświadczeniem mocy Chrystusa
w jego doli i niedoli, w jego klęskach
i zwycięstwach, deszczowych i słonecznych dniach. Pan jest z nami. Pokój wam.
Sakrament pokuty, ustanowiony w poranek wielkanocny, daje przyjmującemu go
człowiekowi pokój i nadzieję, moc i radość zwycięstwa Zmartwychwstałego.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu
nie czyni już żadnych spektakularnych zna-

ks. Proboszcz

Grób Pański

Cieszył nas bardzo tegoroczny Grób
Pański, któremu artystyczny wygląd
nadała Pani Jolanta Drabczyk, wraz
z mężem i swymi dziećmi. Pani Barbara
Dubel zafundowała piękne hortensje i aza-4-

lie, natomiast Pani Rozalia Borkowska
ofiarowała wspaniałe kwiaty o nazwie
anturium. Bardzo dziękuję wymienionym
osobom, a także tym bezimiennym Ofiarodawcom, którzy przyczynili się do
wykonania i upiększenia Grobu Chrystusowego.
ks. Proboszcz

Triduum Paschalne
Wielkie wydarzenie ogłasza się w sposób wyróżniony; odpowiedni do rangi przeżycia. Dlatego też ogłoszenie Świętego Triduum Paschalnego powinno być najpiękniejszym ogłoszeniem w roku. Pojawia się
tu jednak pewna trudność. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego sposobu ogłaszania
Triduum, w którym nie wyraża się we właściwy sposób prawda o Świętych Trzech
Dniach. Często z ogłoszeń parafialnych
wynika, że Triduum Paschalne przeżywamy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielką Sobotę. Za sprawą takich ogłoszeń coraz częściej słyszy się wypowiedzi, że Triduum Paschalne to bezpośrednie przygotowanie do świąt Wielkanocy.
Sama zaś Niedziela Zmartwychwstania jest
osobnym świętem, następującym po przeżyciu Triduum Paschalnego.
Pojawia się więc błąd w samym rozumieniu najważniejszych świąt naszej wiary. Należy ten błąd wyjaśniać, a nie utwierdzać w nim wiernych przez błędnie poda-

wane ogłoszenia lub umieszczanie w gablotkach plakatów, które zawierają przesłanie,
że niedziela Zmartwychwstania jest już poza
Triduum Paschalnym. Dostępne są dziś plakaty, które łączą w sobie elementy graficzne i opisowe, ukazując wszystkie trzy dni
Triduum w ich właściwej treści.
Według liturgicznego sposobu liczenia
czasu, uroczystości rozpoczynają się w
przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, choć jest sprawowana w
czwartek wieczorem, rozpoczyna celebrację dnia, w którym przeżywamy „Misterium
Chrystusa Ukrzyżowanego”. Podobnie Wigilia Paschalna przynależy do dnia, w którym celebrujemy „Misterium Chrystusa
Zmartwychwstałego”. Zupełnie odmienny
charakter ma dzień, w którym Kościół przeżywa „Misterium Chrystusa Pogrzebanego”. W tym dniu trwa modlitwa przy grobie i przygotowanie do Wigilii Paschalnej.
Ważne jest także ogłoszenie zakończenia
Triduum, czyli uroczystych nieszporów
chrzcielnych, przeżywanych w niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego po południu.
Kalendarz Liturgiczny

Okres Wielkanocny

czyli obchód Świąt Wielkanocnych, będą
mogli zachować ich ducha w życiu i postępowaniu”
Uwagi dotyczące okresu wielkanocnego:
1. Paschał umieszcza się obok ołtarza lub
obok ambony, gdzie stoi aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie.
2. Na końcu komplety i zamiast „Anioł
Pański” odmawia się „Królowo nieba” („Regina coeli”), aż do niedzieli Zesłania Ducha
Świętego włącznie.
3. Niedziele Wielkanocy mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi
i przed wszystkimi uroczystościami. Nie
dopuszczają wobec tego Mszy uroczystej
tytułu kościoła (odpustowej).

„Obchód wielkanocny trwa w okresie
wielkanocnym. pięćdziesiąt dni od niedzieli
Zmartwychwstania aż do niedzieli Zesłania
Ducha Świętego obchodzi się w radości
jako jeden dzień świąteczny, a nawet jako
«wielką niedzielę».
«Cechą charakterystyczną uroczystości
paschalnej jest to, że cały Kościół cieszy
się z odpuszczenia grzechów, jakie zostało
udzielone nie tylko tym, którzy odrodzili się
przez chrzest, lecz także tym, którzy od
dawna zostali zaliczeni do przybranych dzieci». Dzięki gorliwszej działalności duszpasterskiej i większemu wysiłkowi duchowemu, z łaską Pana wszyscy, którzy ukoń- -5-

Kalendarz Liturgiczny

