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Bronisz godności ludzkiej
V Niedziela Wielkanocna
Panie Boże
Dziękujemy Ci za pontyfikat
naszego Wspaniałego Rodaka
Jana Pawła II i prosimy Cię gorąco, dodaj nam siły, abyśmy wcielali w życie Jego nauki.
/fot. St. Mżyk/

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła, w środę – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, w czwartek – wspomnienie św. Jerzego, męczennika, w piątek – święto św.

Umocnieni słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, modlimy się
o szybką Jego beatyfikację.

Marka, ewangelisty.

Rodzina z Wadowic
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ile osób brało udział w czytaniu Pisma
Św., datę rozpoczęcia i zakończenia peregrynacji oraz na której stronie rozpoczęto i na której stronie zakończono czytanie Pisma Św. Te dane odnotowuje na
końcu Księgi Pamiątkowej.
V. Zakończenie peregrynacji.
Uroczysta Eucharystia z hymnem „Ciebie Boga wychwalamy” podczas którego Przewodnicy ze swoimi egzemplarzami Pisma Św. otaczają półkolem ołtarz.
Po Mszy Św. egzemplarze Pisma Świętego zostają przekazane do przechowania, aby kolejny raz były wykorzystane
po roku podczas odnowienia peregrynacji Pisma Św. (na wzór renowacji Misji
Świętych) według specjalnie opracowanego programu.

(ciąg dalszy ze str. 5)

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOSTOLSKICH:
Dz 6, 1-7
Wybór pierwszych diakonów.

LISTU ŚWIĘGO PIOTRAAPOSTOŁA:
1 P 2, 4-9
Powszechne kapłastwo.

Ja jestesm drogą i prawdą, i życiem, nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

EWANGELIA:

J 14, 1-12 Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
<Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę>. Odezwał się do Niego Tomasz: <Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać
drogę?> Odpowiedział mu Jezus: <Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie

i zobaczyliście>. Rzekł do Niego Filip: <Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy>.
Odpowiedział mu Jezus: <Filipie, tak długo
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”?
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam
mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec,
który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych
dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych
dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca>.
Oto słowo Pańskie.

Chrystus drogą, prawdą i życiem
W czasach, kiedy mówi się tak wiele o
zagubieniu, braku i upadku autorytetów,
słowom „Ja jestem Drogą i Prawdą, i
Życiem” należy się dogłębne przyjrzenie.
Symbol drogi przypomina, że człowiek
znajduje się w ciągłym ruchu, że nie jest
do końca obywatelem tej ziemi, a jedynie
przechodniem. Każde ludzkie działanie:
zawodowe, osobiste, rodzinne, społeczne, religijne, kulturowe, stanowi cząstkę -2-

życiowej drogi człowieka. Symbol drogi w Biblii oznacza niezbadane wyroki
Boskie względem całego świata, ludzkie postępowanie lub życie oparte na
Bożych przykazaniach. Jezus, nazywając siebie Drogą, wskazuje tym samym
na siebie jako na źródło zbawienia. Zrodziło to potężny swego czasu impuls religijny, któremu przyświecało naśladowanie Chrystusa.

przyjmowania Pisma Św. od poniedziałku. Wydawanie jednorazowo broszur
wszystkim rodzinom w rejonie spowoduje to, że zanim dojdzie do nich Pismo Św.
po długim okresie czasu część rodzin nie
będzie pamiętała co dowiedziała się z broszury albo je zagubi.
4) Przewodnik na bieżąco śledzi jak przebiega peregrynacja i czy nie ma jakichś
zahamowań w terminowym przekazywaniu Pisma Św.
5) Powiadamia rodziny kolejnej ulicy lub
bloku kiedy dojdzie do nich Pismo Św.
6) Po zakończeniu peregrynacji w jego
rejonie przewodnik podlicza w Księdze Pamiątkowej ile rodzin przyjęło Pismo Św.,

Stefan Mżyk

Miłe spostrzeżenia
Do Sakramentu Bierzmowania w naszej
parafii przygotowuje się młodzież przez
pięć bezpośrednich spotkań. Mają one na
celu pogłębienie duchowego przeżycia, jak
również wyuczenie właściwego sposobu
przyjęcia tego Sakramentu.
Byłem pod wrażeniem zdyscyplinowania młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. Wyrażała się
między innymi trzema akcentami:
a/ gdy poprosiłem ich w piątek 11 kwietnia, aby przeszli spod chóru do bocznych
naw, bo one w tym czasie są puste, bez
żadnych protestów posłusznie wypełnili
nowe miejsca. W inne niedziele słyszałem
przy próbie przeprowadzki młodzieży stanowcze słowa „mnie tu jest dobrze”. Gdy
tłumaczyłem, czy Panu Jezusowi jest
z tobą na tym miejscu dobrze? – zabrakło
odpowiedzi.

b/ Po spotkaniach w kościele, które
trwały półtorej godziny, grupa 135 osób
rozchodziła się w spokoju. Wokół kościoła nie było krzyków, ani wrzasków.
W ciągu roku, gdy wychodziły o wiele
mniejsze grupy z katechezy, liczące od
15 do 30 osób od poszczególnych księży – często szli przez dom katolicki
z wielkim hałasem, niszcząc to, co spotkali na drodze.
c/ Poproszeni Rodzice ze swymi dziećmi Bierzmowanymi, przyszli w piątek 11
kwietnia prawie w 90%. Niezwykła frekwencja. Na początku roku szkolnego
frekwencja obecnych Rodziców wynosiła ok. 50%.
Proszę Boga, by ta pozytywna zmiana
rozpoczęta przez Sakrament Bierzmowania, trwała w życiu młodych.
ks. Proboszcz
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Poniedziałek 21 kwietnia
6.00 Śp. Zofia Biesaga
7.00 Śp. Jan Mazurek
7.30 Śp. Anna Łudzik
8.00 Śp. Stanisław Górak
12.00 Śp. Janina Zając
18.00 Śp. Cecylia Chmiel
Śp. Zofia i Eugeniusz Mika
Śp. Józefa Kłaput
Wtorek 22 kwietnia
6.00 Śp. Zofia Biesaga
7.00 Śp. Anna Łudzik
7.30 Śp. Józefa Kłaput
8.00 Śp. Cecylia Chmiel
Śp. Zofia i Eugeniusz Mika
12.00 Śp. Stanisław Górak
18.00 Sp. Jerzy Gawęda
Śp. Tadeusz Kiełtaczyński
Środa 23 kwietnia
6.00 O miłosierdzie Boże i dary Ducha Św.
dla Jerzego Zembronia
7.00 Śp. Stanisław Górak
7.30 Śp. Zofia Biesaga
8.00 Śp. Cecylia Chmiel
Śp. Zofia i Eugeniusz Mika
12.00 Śp. Anna Łudzik
18.00 W intencji próśb z Nowenny
Czwartek 24 kwietnia
6.00 Śp. Stanisław Górak
7.00 Śp. Anna Łudzik
7.30 Śp. Zofia Biesaga
8.00 Śp. Cecylia Chmiel
Śp. Zofia i Eugeniusz Mika
12.00 O zdrowiei błog. Boże dla Marii iZbigniewa
w 25r.ślubu,prosząc o dalsze łaski
18.00 Śp. Marian Szymuś - 14 r. śm.
Śp. Józefa Kłaput

Chrzest Św.
Módlmy się za te dzieci,
aby wzrastały w wierze dla
chwały Boga i Kościoła
powszechnego.

Intencje mszalne:
Piątek 25 kwietnia
6.00 Śp. Anna Łudzik
7.00 Śp. Cecylia Chmiel
Sp. Zofia i Eugeniusz Mika
7.30 Śp. Franciszek - 13 r. śm.
8.00 Śp. Stanisław Górak
12.00 Śp. Zofia Biesaga
18.00 Śp. Eleonora Migdałek
Śp. Józefa Kłaput
Sobota 26 kwietnia
6.00 Śp. Zofia Biesaga
7.00 Śp. Cecylia Chmiel
Śp. Zofia i Eugeniusz Mika
7.30 Obłog.Bożedla żyjących ipokójwieczny dla zmarłych
członkiń koła StowarzyszeniaKobietŚw.Zyty
8.00 Śp. Anna Łudzik
12.00 Dziękczynno błagalna w50 r.ślubu MariiiJana Gawron
18.00 Śp. Stanisław Górak
Śp. Józefa Kłaput
Niedziela 27 kwietnia
6.00 Śp. Stanisław Górak
7.30 Śp. Franciszek Madej - 14 r. śm.
Śp. Cecylia Chmiel
Śp. Zofia i Eugeniusz Mika
9.00 Podziekowanie zaszczęsliwie przeżyte 25 lati o błog.
Boże oraz opiekę Matki Bożej dlacałejordziny
10.30 Śp. Władysław Brańka
12.00 Śp. Stefan i rodzice
13.15 Sp. Teodor Żak
18.00 Śp. Katarzyna, Antoni, Julian

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

Julia Mirocha, córka Tomasza i Joanny
Nikodem Sajdak, syn Kamila i Moniki
Wiktoria Malinowska, córka Tomasza i Magdaleny
Wiktoria Wacław, córka Macieja i Ewy
Julia Jamróz, córka Rafała i Anny
Mikołaj Szczur, syn Rafała i Małgorzaty
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Nasze pojmowanie prawdy jest uwarunkowane filozoficzną myślą grecką, w myśl
której prawda jest to uzgodnienie naszych
myśli i sądów z rzeczywistością. Jednak w
Biblii prawda jest skojarzona z doświadczeniu religijnym. I tak w Starym Przymierzu
prawda równa się wierności przymierzu ze
strony Boga i zachowaniu warunków przymierza ze strony człowieka. Myśl starotestamentalna przygotowuje jednak do pełni
prawdy objawionej. Jest nią spełnienie się
Bożych obietnic w Chrystusie i jednocześnie sam Chrystus jest prawdą osobową.
Życie w Piśmie Świętym, mimo że często
jest mowa o jego kruchości i przelotności,

zawsze traktowane jest jako coś cennego
i świętego. Dzieje się tak, gdyż to Bóg jest
źródłem i gwarantem wszelkiego życia na
ziemi i Jemu właśnie należy przypisać termin „ żywy” par excellence. Starotestamentalne obietnice udzielenia życia
w obfitości, życia wiecznego, spełniają się
w osobie Jezusa Chrystusa. Wiara w Niego daje życie wieczne. Żyć w Chrystusie
znaczy przechodzić ze śmierci do życia
wiecznego, gdyż w Nim życie wchłonęło
śmierć. Śmierć cielesna staje się wówczas
umiejscowieniem i dalszym rozwojem
życia w Bogu. Pełnia życia zostanie osiągnięta przez zmartwychwstanie i uwielbienie ciała.
Księża Chrystusowcy

V Niedziela Wielkanocna - 20 kwietnia 2008 r.
1. W środę na Nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o dobre urodzaje.
2. W środę 23 kwietnia młodzież klas
maturalnych, wraz z katechetami i wychowawcami, pielgrzymuje na Jasną Górę
na nocne czuwanie. Obejmujemy ich naszą
modlitwą.

3. W czwartek o godz. 16.30 spotkanie
Honorowej Straży Serca Bożego.
4. W piątek pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu 12 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Bóg zapłać PP. Elżbiecie i Bogusławowi Malec za pięknie odnowiony świecznik
pod paschał.

Rola Pisma Świętego w naszym życiu
W historii Kościoła były takie czasy, iż
w tabernakulum wraz z Najświętszym
Sakramentem chowano również Pismo
Święte. Klękano przed Eucharystią, jak i
przed Biblią. Błogosławiono Najświętszym
Sakramentem i Ewangeliarzem. Ciało Pańskie i Słowo Boże – to fundamenty, na
których budowano dom chrześcijaństwa.
Z biegiem czasu zmieniło się patrzenie
na te dwie największe Wartości dla chrześcijanina. Do tego bardzo przyczyniła się -3-

reformacja w XVI w. W Kościele katolickim – na skutek dużej kontestacji wobec
Sakramentu Ołtarza – położono tym większy nacisk na kult Najświętszego Sakramentu. Obwarowano to nawet specjalnymi przykazaniami kościelnymi: w niedziele i święte we mszy św. nabożnie uczestniczyć, oraz przynajmniej raz w roku,
czasie Wielkanocnym, komunie św. przyjmować. Zagrożenia płynące z reformacji
(ciąg dalszy na str. 4)

stawę swej wiary. Ukazał ważność liturgii
Słowa, oraz liturgii Ofiary. Zaznajomienie
się ze Słowem Bożym w właściwy sposób
wprowadza w sens Ofiary Eucharystycznej. Pismo Święte ma być zrozumiałe dla
czytającego. Wprowadzono język ojczysty
w liturgię. Dokonano przekładu Pisma
Świętego na współczesny język. Do tego
stopnia chce się Pismo Święte upowszechnić, że przekłada się Go na gwary: góralską,
kaszubską. Chodzi o łatwiejsze zrozumienie Jego treści.
W naszej parafii chcemy, żeby w tym
roku, w którym Ojciec Święty Benedykt
XVI ogłasza go Rokiem św. Pawła, uczynić go Rokiem Biblii. W tym celu przez
cztery niedziele wygłaszał kazania znawca
Pisma Świętego ks. prof. Roman Pindel.
Księga Pisma Świętego jest Bożą Księgą.
Jest niezmiernie trudną, ale także wyjątkowo łatwą. Jest Księgą pełną tajemnic. Pisaną przez człowieka, którym kierował
Duch Święty. Nie wystarczy nam słuchać,
czym jest Biblia – trzeba Ją czytać. Stąd
zrodziła się idea peregrynacji Pisma Świętego po rodzinach.
Ufam, że rzetelne podejście rodziny do
Bożej Księgi, pomoże w ożywieniu wiary,
nadziei i miłości. Jednocześnie będzie to
konkretna odpowiedź na pytanie: „Co czynimy dla Papieża Jana Pawła II?’ Jestem
przekonany, że nasze spotkanie z Pismem
Świętym rozraduje Głównego Autora tej
Księgi, czyli Ducha Świętego.

(ciąg dalszy ze str. 3)

tym bardziej wzmogły w Kościele katolickim kult także innych sakramentów,
a wśród nich służebnego kapłaństwa.
Nauka Soboru trydenckiego bardzo silnie określała Kościół, jako Strażnika Sakramentów Świętych. Mniej ukazywano znaczenie Pisma Świętego, choć wtedy również określono kanoniczność
Ksiąg Pisma Świętego.
Powstałe w tym czasie wspólnoty protestanckie, które zainicjował Marcin
Luter świadomie zaprotestowały przeciwko Kościołowi hierarchicznemu. Dla
nich najważniejszym było samo Pismo
Święte. Położono na nie szczególny nacisk. Tam nie było mszy św., lecz były
nabożeństwa Słowa Bożego. Przekreślono hierarchiczne kapłaństwo. Pastor jest
funkcjonariuszem Gminy chrześcijańskiej. I tak było przez wieki, aż do Soboru watykańskiego II. U nas wielki kult
Sakramentów, a tam rozwinięte nabożeństwo Słowa Sola Scriptura.
Na ostatnim Soborze Kościół uświadomił sobie pewne zubożenie, które wynikało z małego przywiązania do Pisma
Świętego. Nie ma w naszym Kościele
żadnego przykazania, które mówiłoby,
żeby choć raz w roku wziąć do rąk Pismo Święte i czytać je w rodzinie.
Sobór watykański II zauważył ten
brak. Rozbudował mszę św., jako pod-

ks. Proboszcz

Peregrynacja Pisma Świętego w parafii Of.NMP w Wadowicach
I. Rozpoczęcie.
W dniu 16.04.2008 r. w czasie Mszy
Św. odprawionej przez ks. Kardynała
Stanisława Dziwisza, przewodniczący
poszczególnych rejonów przedstawili
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egzemplarze Pisma Świętego, które Metropolita Krakowski poświęcił.
II. Peregrynacja Pisma Św. po rodzinach
– sugestie /może być tak, a może w sposób odmienny/.

strzegane przez domowników w ciągu
dnia. Gdy wzrok w szarej codzienności
padnie na egzemplarz tej Świętej Księgi
to na ułamek sekundy przerwie dręczące
nieraz myśli i wzbudzi pytanie, czy
w mądrości tej Księgi nie szukać pocieszenia.
III. Upublicznienie peregrynacji Pisma
Św. po rodzinach
1) Codziennie, także w niedzielę przed
każdą Mszę Św. byłoby wezwanie, by
w czasie tej Eucharystii łączyć się w modlitwie z tymi 30 rodzinami, które w dniu
dzisiejszym przeżywają czytanie Pisma
Świętego.
2) W niedzielę w ogłoszeniach duszpasterskich byłaby podawana informacji:
w dniu dzisiejszym mija np. 150 dzień peregrynacji Pisma Św. w naszej wspólnocie parafialnej. Do dnia dzisiejszego Pismo Św. nawiedziło 450 rodzin (bo 150
dni razy 30 rejonów). Uczestniczyło
w czytaniu 1800 wiernych (bo z 450 rodzin razy średnio 4 osoby w rodzinie równa się 1800 osób).
IV. Zadania dla Przewodników Rejonów.
1) Przewodnicy przekazują Pismo Św.
wraz z Księgą Pamiątkową do pierwszej
rodziny danego rejonu.
2) Informują wiernych w swoich rejonach w formie ogłoszeń w widocznych
miejscach w jakiej kolejności będzie odbywać się peregrynacja Pisma Św. Np.
od której ulicy się zacznie i które ulice
będą następne, lub od którego bloku i które będą następne.
3) Przewodnicy przekazują broszury informujące o peregrynacji Pisma Św. pewnej części mieszkańcom, którzy w najbliższym czasie będą przyjmować Pismo
Św. np. 10 lub 14 rodzinom. Najlepiej,
aby następna grupa rodzin rozpoczynała

1) Dana rodzina otrzymuje Pismo Św.
i kładzie je na stole przykrytym białym obrusem, na którym znajduje się już krzyżyk i świeca przygotowana do zapalenia.
Obok położony jest własny egzemplarz
Pisma Św.
2) Rodzina rozpoczyna czytanie Pisma
Św. w chwili, gdy wszyscy domownicy
są obecni i zajmują miejsca siedzące.
3) Po zapaleniu świecy czytanie rozdziału Pisma Św. rozpoczyna najstarszy
członek rodziny i czyta na głos tak długo
jak to uzna za stosowne. Następnie przekazuje czytanie następnej osobie, która po
przeczytaniu dalszego fragmentu rozdziału, czytanie przekazuje dalej. Gdy wszyscy członkowie rodziny przeczytali swoje fragmenty Pisma Św., wstają i śpiewają dowolnie wybraną pieśń religijną. Po
tej pieśni czytanie Pisma Św. można kontynuować dalej.
Gdy rodzina uzna, że zakończyła czytanie Pisma Św. dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej, podając nazwisko rodziny, adres zamieszkania, ile osób uczestniczyło w czytaniu, stronę na której zakończono czytanie i datę czytania.
4) Wieczorem następnego dnia Pismo
Św. przekazywane jest dalszej rodzinie,
która postępuje podobnie. Czytanie rozpoczyna od miejsca, w którym zakończyła
czytanie poprzednia rodzina.
5) Na czytanie Pisma Św. w danej rodzinie przypada 1 doba.
6) Rodzina, która przekazała Pismo Św.
następnej rodzinie, własny egzemplarz
Pisma Św. pozostawia na stole, by
w następnym dniu także wspólnie przeczytać dowolny fragment Pisma Św. i tak
codziennie przez kilka dni.
7) Jeżeli rodzina zaniecha dalszego już
czytania Pisma Św. to niech Pismo Św.
pozostawi w takim miejscu aby było do-5-

(ciąg dalszy na str. 7)

