Jan Paweł II: zbyt wielka świętość
Słyszałem o dacie 16
października - mówił „Tygodnikowi” dwa miesiące
temu bp Tadeusz Pieronek. Beatyfikacja Karola
Wojtyły w 30. rocznicę jego wyboru na
papieża jest coraz bardziej realna. Przebywający w Polsce postu1ator procesu
ks. Sławomir Oder ujawnił, że właśnie
zakończył opracowywać najważniejszy
dokument - tzw. pozycję o cnotach. Liczące kilkaset stron opracowanie dowodzi na podstawie świadectw i wydarzeń
z życia Papieża, że w stopniu heroicznym osiągnął on z Bożą pomocą cnoty
chrześcijańskie. Ks. Oder jest zadowolony z prawie rocznej pracy. „Mam asa
w rękawie” - powiedział „Faktom” TVN.
Gotowy jest także drugi niezbędny do
beatyfikacji dokument: pozycja o cudach,
która dokumentuje niewytłumaczalne dla
współczesnej wiedzy medycznej, nagłe,
trwałe i całkowite wyzdrowienie z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy
Marie Simon Pierre Normand. Podczas
warszawskiej promocji książki „Cuda”
przedstawiającej 150 historii uzdrowień
i nawróceń (zaledwie ułamek świadectw,

Kolonia

które dotarły do biura postulacji od czasu śmierci
Papieża), ks. Oder poinformował, że pozycja o cudach została
przyjęta przez komisję biegłych lekarzy. Na
temat obu dokumentów wypowiedzieć się
jeszcze muszą dwie komisje Kongregacji
ds. Kanonizacyjnych: teologów i kardynałów. Do 16 października mają jednak one
sporo czasu.
Postulator związany jest tajemnicą procesową, niewiele zatem faktów może
ujawnić. Mimo to z jego wypowiedzi zorientować się można, co stanowiło główną
trudność procesu. Ks. Oder przyznał, że
Kongregacji zależało zwłaszcza na wyjaśnieniu profetycznych gestów Jana Pawła
II. „Wystarczy sobie przypomnieć choćby prośby o przebaczenie za pewne fakty,
które miały miejsce w historii Kościoła” powiedział w rozmowie z KAI. Przypomnijmy: dalekowzroczna idea Papieża, aby
z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
Kościół przeprosił za błędy przeszłości,
spotkała się z krytyką kardynałów. Zatem
paradoksalnie to wielkość świętości Jana
Pawła II sprawia Kościołowi najwięcej
trudności. Artur Sporniak–Tygodnik Powszechny

nad morzem

Parafia nasza organizuje dwa turnusy kolonii nad morzem dla dzieci i młodzieży. I turnus 22.06-07.07, a II turnus 06.07-21.07. Koszt turnusu wynosi 700 zł. Można się zapisywać w kancelarii parafialnej. Młodzież posiadającą uprawnienia wychowawców i zamiłowanie do pracy z dziećmi zatrudnimy w charakterze wychowawców kolonijnych. Spotkanie dla nich będzie 25 maja o godz. 15.00.
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Bronisz godności ludzkiej
II Niedziela Wielkanocna
Miłosierdzia Bożego
Wdzięczność
Jest taka wdzięczność,
kiedy chcesz dziękować,
lecz przystajesz jak gapa,
bo nie widzisz komu,
a przecież sam nie jesteś
płacząc po kryjomu,
Niewidzialny jest z Tobą,
co jak kasztan spada.
Jest taka wdzięczność,
kiedy chcesz całować,
oczy, włosy, niewidzialne ręce.
Jest taka wdzięczność,
kiedy chcesz dziękować za to,
że niosą Ciebie niewidzialne ręce.
Ks. Jan Twardowski

Z całego serca modlimy się za Jana
Pawła II o rychłe wyniesienie na ołtarze.
Maria, Mieczysław Zimer
z dziećmi Wiolettą, Martą, Arturem

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE:

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

DRUGIECZYTANIE:

Dz 2, 42-47
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

1 P 1, 3-9

Radość płynąca z wiary

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

EWANGELIA:

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

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie,
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami, przyszedł Jezus, 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 palca mego w miej-

Jezu ufam Tobie
Jak wiadomo, ogłoszenie II niedzieli
Wielkanocy niedzielą Miłosierdzia Bożego nie obeszło się bez problemów ze
względu na jej starożytną tradycję. Dodatkowo Ewangelia tego dnia nie mówi
explicite o tym przymiocie Boskim. Samo
ustanowienie nie przyniosło też żadnych
zmian w formularzu mszalnym. Jednakże obecny wyjątkowo wyraźnie obraz
ukazywania Chrystusowych ran jest nie-

sce 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 dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, 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.

mal tożsamy z objawieniem się miłosierdzia. Oto jeden z wielu wątków na ten
temat zawartych w „Dzienniczku” św.
Siostry Faustyny: „Ze wszystkich ran
Moich jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale rana serca Mojego jest
źródłem niezgłębionego miłosierdzia,
z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla
dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na_ dusze ludzkie. Mów
światu całemu o Moim miłosierdziu”.
-2-

Towarzystwo Chrystusowe

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.
Ja, ______________________________ postanawiam mocno i przyrzekam, że od
dnia ___________ w święto /uroczystość/ ________________________________
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby
przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe
i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
- moje dobrowolne zobowiązania: ______________________________
_______________
Podpis

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który
opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego
dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

Nieszczęście aborcji
nywać aborcji, bo teraz wiem, że byłabym dobrą matką. Mówiłam wszystkim,
że nie chciałam tego zrobić, nawet
w szpitalu. Byłam przerażona, a teraz jest
już za późno. Umarłam, gdy umarły moje
dzieci. Chcę być z nimi. One mnie potrzebują - nikt inny” - napisała w swych
ostatnich słowach Emma.
Chłopak Emmy, z którym zaszła w ciążę, nie akceptował mających się urodzić
dzieci.

Wielka Brytania. 31-letnia Brytyjka
popełniła samobójstwo po dokonaniu aborcji bliźniaków. Opinia publiczna w Wielkiej Brytanii jest wstrząśnięta.
Malarka Emma Beck powiesiła się
w swoim domu w Helston, w hrabstwie
Cornwall, tydzień po usunięciu ciąży.
Londyński dziennik „Daily Mail” opublikował treść notatki pozostawionej przez
samobójczynię. „Życie jest dla mnie piekłem. Nigdy nie powinnam była doko-7-

Intencje mszalne:
Poniedziałek 31 marca
6.00 Śp. Władysław Spisak
7.00 Śp. Siostra Marta
7.30 Śp. Marek Janczak
8.00 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Zofia Janik
18.00 Ozdrowieibłog.Boże dlaTeresy i Janusza
Śp. Julia Urbaniec
Wtorek 1 kwietnia
6.00 Śp. Siostra Marta
7.00 Śp. Zofia Janik
7.30 Śp.Teresa Kiełbz rodzicamiirodzeństwem
8.00 O błog. Boże w pracy dla położnych
12.00 Śp. Mieczysław i Maria Wołczyńscy
18.00 Sp. Danuta i Jan Świdergał
Śp. Katarzyna i Władysław Rzyccy
Środa 2 kwietnia
6.00 Śp. Władysław Spisak
7.00 Śp. Siostra Marta
7.30 Śp. Marek Janczak
8.00 Śp. Kazimierz Brańka
12.00 Śp. Zofia Janik
18.00 W intencjach osób, które proszą o
mszę św. podczas nowenny
Czwartek 3 kwietnia
6.00 Śp. Władysław Spisak
7.00 Śp. Zofia Janik
7.30 Śp. Siostra Marta
8.00 Śp. Julia Urbaniec
12.00 Śp. Aniela Rzepa, mąż, dzieci i wnuki
18.00 Śp. Danuta Graca
Śp. Stanisław Górak

Ogłoszenia parafialne
II Niedziela Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego - 30.03.2008 r.

Piątek 4 kwietnia
6.00 Śp. Władysław Spisak
7.00 Śp. Zofia Janik
7.30 Śp. Maria Ziaja i ks. Czesław Małysa
8.00 Wynagradzająca NSPJ za grzechy świata
12.00 Śp. Siostra Marta
16.30 Śp. Stanisław Górak
18.00 Śp. Julia Urbaniec
Śp. Joanna Chrostek
Sobota 5 kwietnia
6.00 Śp. Siostra Marta
7.00 Śp. Zofia Janik
7.30 Śp. Władysław Spisak
8.00 Wynagradzająca NSPJzagrzechy świata,obłog.Boże
dla rycerstwaoraz ks.Infułata
12.00 Za Kościół, Ojca Świętego, beatyfikację
Jana Pawła II, za Duchowieństwo, osoby
konsekrowane,za radioMaryja i tv Trwam
18.00 Śp. Józef Witek
Śp. Emanuel Luftglas
Niedziela 6 kwietnia
6.00 Śp. Zofia Janik
7.30 Śp. Siostra Marta
Śp. Maria Zguda
9.00 O zdrowie i błog. Boże dla Adama i Elżbiety w 31 r. ślubu
10.30 Zpodziękowaniemza otrzymane łaskiiprośbą o błog.
Boże dla Mariii StanisławaTyrała w50 r.ślubu
12.00 Śp. Bogusław Lisko i rodzice
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Władysław Spisak

Święci tego tygodnia: w środę – wspomnienie św. Franciszka z Pauli, pustelnika,
w piątek – wspomnienie św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę – wspomnienie
św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera.
Zaproszenie
W czwartek 3 kwietnia, po mszy św. wieczornej, o godz. 18.30, zapraszam do domu
katolickiego odpowiedzialnych parafian za poszczególne rejony, którzy nie mogli być
w środę 26 marca. Celem spotkania będzie omówienie peregrynacji Pisma św. po rodzinach
naszej parafii.
-6-

1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbieniem
Chrystusa Miłosiernego.
2. Jutro w kalendarzu liturgicznym obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Jest to Dzień
Świętości Życia Ludzkiego. Na mszach
św. o godz. 8.00, 12.00 i 18.00 będzie
można podjąć się duchowej adopcji dzieci poczętych. Odpowiednie formularze są
wyłożone na ołtarzach. Należy je stamtąd
pobrać i wypełnić. Można je również odnaleźć w dzisiejszym biuletynie Bazylika.
3. W środę 2 kwietnia mija 3 rocznica
śmierci Jana Pawła II. W tym dniu zapraszamy młodzież szkół średnich na tzw.
Wadowickie Spotkanie Młodych. W programie: o godz. 10.45 – Światło z Watykanu i nawiedzenie kopii obrazu Matki

Bożej z Niegowici; o godz. 11.30 koncert
ewangelizacyjny – zespół „Sela” z Krakowa. Wieczorem o godz. 20.00 Msza Św.
koncelebrowana pod przewodnictwem ks.
bpa Józefa Guzdka, a po niej tzw. Droga
Światła.
4. W pierwszy piątek zachęcamy do Komunii św. wynagradzającej. Dla dzieci Msza
Św. o godz. 16.30.
5. W pierwszą sobotę zapraszamy na
Mszę Św. o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewają się potomstwa jak również
członków Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu nawiedzimy chorych i starszych
z sakramentami świętymi. Młodzież klasy
I gimnazjum prosimy na godz. 10.00, a z
klasy II na godz. 11.00. Jest to dalsze przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Dzisiejsza niedziela jest hołdem złożonym Jezusowi Miłosiernemu. Ewangeliści często wspominają o Jezusie uczącym
o miłosierdziu. Wystarczy wspomnieć
niektóre z przypowieści: o miłosiernym
Samarytaninie, o marnotrawnym synu
i miłosiernym ojcu, o miłosiernym wierzycielu, który proszącemu dłużnikowi
darował cały dług. Boski Nauczyciel nie
tylko uczył, ale w imię miłosiernej miłości dokonywał nadzwyczajnych czynów:
uzdrawiał chorych, darował grzechy obciążonym występkami. Był czuły na brak
miłosierdzia. Z całą mocą podkreślał słowa „odpuść nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom.” Obrazował je przypowieścią o dłużniku, któ-

remu Pan darował cały wielki dług, bo go
prosił, a ten ludzki skąpiec nie mógł zapomnieć maleńkiego zadłużenia swego przyjaciela. Boża wielkoduszność i ludzka ograniczoność wciąż sąsiadują ze sobą.
Po zmartwychwstaniu Jezus tym bardziej swoją postawą podkreśla wielkie miłosierdzie. Zwycięzca piekła, śmierci i szatana. Ukazuje się tylko swoim przyjaciołom. Nie rozlicza się z tymi, którzy go niszczyli. Nie staje ani przed Piłatem, by mu
wypomnieć jego bojaźliwości, ani przed
Arcykapłanami, by zgromić ich za przewrotność, czy też przed tymi, którzy Go
na Drodze Krzyżowej ranili, by im udo-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

cony. Odwrotnie wszystko czyni, by podnosić, dźwigać, umacniać człowieka. Szuka przyjaciół i ich zapala, oświeca i umacnia. Omija wrogów i wszelkich konfrontacji z nimi. Nie prowadzi żadnych dyskusji
z tymi, którzy wątpią, ale wyraźnie mówi
„zobacz, dotknij”. Przez taką postawę chce
nam powiedzieć, że wiara w człowieku
rodzi się poprzez bliskość z Bogiem. Do
ożywienia wiary pomaga także bliskość
człowieka wierzącego.
Miłosierny Chrystus to zawsze zmartwychwstały Pan z ranami na rękach,
w boku i na stopach, który podąża śladami
człowieka i jest z nim, aby go umacniać,
podnosić, i rozjaśniać mroki jego życia. Nasza postawa wyraża się słowami „Jezu,
ufam Tobie”.

wodnić ich bezsilność. Nie gromadzi już
tłumów, by ich uczyć o swoim zmartwychwstaniu. W oczach rzesz oblegających Golgotę był przegranym. Cud
wielkanocny, odwrotnie niż śmierć kalwaryjska, nie miała nic z seansu spektakularnego. Przedziwna Boża ekonomia.
Krzyż, pohańbienie, wzgarda, niemoc na
oczach wszystkich. Zwycięstwo, chwała, zmartwychwstanie dokonało się niezauważone przez ludzi. Zmartwychwstały działa po cichutku. Nikogo nie straszy i do nikogo nie ma pretensji.
Zmartwychwstały Chrystus jest samym miłosierdziem. Nikogo nie poniża,
nikim nie gardzi. Nie daje żadnego powodu, by ktoś mógł się poczuć odtrą-

ks. Proboszcz

Triduum Sacrum
U początku Dni Świętych, które rozpoczęliśmy mszą św. Wieczerzy Pańskiej, usłyszeliśmy piękne życzenia dla kapłanów od niektórych Wspólnot działających w naszej parafii. Jestem przekonany, że słowa te są wyrazem życzliwości wszystkich Parafian dla
miejscowych kapłanów. Serdecznie za nie dziękujemy – odwzajemniając się tym większą
gorliwością duszpasterską. Oto słowa wówczas wypowiedziane:

Wielce Czcigodni: Księże Infułacie, Księża Prałaci i Księża
Współpracownicy
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.
To dzięki Wam możemy korzystać z obfitości darów pozostawionych przez Jezusa
Chrystusa.
Ponieważ bez kapłanów nie ma Eucharystii, jak również nie mogą być kapłani bez
Eucharystii - życzymy Wam, byście byli zjednoczeni z Jezusem Chrystusem Najwyższym Kapłanem. Zawsze czerpali radość i siłę z Eucharystii, a błogosławieństwo Boże
i opieka Matki Najświętszej dodają Wam sił do dalszej pracy duszpasterskiej.
Anna Brańka

Czcigodny Księże Infułacie,
W imieniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz Grupy Modlitewnej Jana Pawła
II Totus Tuus składamy na Twoje ręce kwiaty, które symbolizują naszą miłość do wszystkich kapłanów naszej parafii. W dniu ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa dziękujemy wam czcigodni kapłani za waszą posługę w naszej
Bazylice. Wy niby żywe kamienie jesteście duchową świątynią, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Życzymy wam dużo zdrowia i czerpania radości z Eucharystii. My będziemy się jeszcze
więcej modlić za was kapłanów. Szczęść Boże.
Stanisław Potoczny
W tym bardzo pięknym i ważnym dla nas wszystkich, a w szczególności dla kapłanów
dniu, w którym obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa; dziękujemy Bogu za dar i tajemnicę kapłaństwa; dziękujemy za Wasze poświęcenie,
pracę, za to, że jesteście.
Św. Jan Vianey powiedział „kapłan to człowiek ,który zastępuje Boga, człowiek zaopatrzony przez Boga we wszystkie pełnomocnictwa”.
W imieniu Rycerstwa Niepokalanej życzę gorliwości, świętości i wierności powołaniu
-z pamięcią w naszych modlitwach.
Polecamy Was opiece Niepokalanej. Szczęść Boże!
Maria Wolczko
na pytanie: Jak zainteresować nią młodych? Zresztą - największym problemem
Kościoła w XXI wieku jest odpowiedź
na pytanie: Jak wzbudzić u dzisiejszych
ludzi pragnienie Boga? Współczesny człowiek coraz częściej nie odczuwa, ani nie
uświadamia sobie potrzeby Boga. To jest
największe wyzwanie, jakie stoi dziś przed
całym Kościołem. W sensie geograficznym ludzie najczęściej mają bardzo blisko do kościoła, ale wcale nie czują potrzeby, aby tam pójść. Mogą czytać katolicką prasę, czy słuchać katolickich
mediów, ale tego nie robią. Dlaczego? To
jest współczesny „znak czasu”, na który
trzeba znaleźć odpowiedź.”

Co robić
Ojciec Ryszard Bożek - nowy Prowincjał Ojców Redemptorystów daje głębokie rozeznanie współczesnych problemów
Kościoła w Polsce: „Co należy zaproponować młodym, aby nie stali na przystankach, czy pod sklepem? Oni nie chcą być
w domu, ale nie idą też do kościoła. Czyli
jest coś z nimi nie tak. Główne więc pytanie, jakie dziś stoi przed nami brzmi: Jak
dotrzeć do młodych ludzi ijak ich zachęcić do kościoła? Bo jeśli wierzymy, że
Ewangelia jest największą wartością, to
przede wszystkim musimy odpowiedzieć

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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