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sienie się do czasów
i miejsc, z którymi związane są najważniejsze wydarzenia historii zbawienia.
Nie była to jednak tylko historyczna relacją, w czasie
trwania przedstawienia aktorzy – alumni
Seminarium Salezjańskiego w Krakowie
starali się przede wszystkim wspólnie
z widzem znaleźć odpowiedzi na pytania
o tajemnicę nieprawości, o dramat grzechu i potęgę łaski, o tajemnicę życia,
o sens bólu, cierpienia i umierania, oraz
o radość zmartwychwstania.
W tym roku bardzo wyraźnie wyeksponowana została postać Pana Jezusa, Judasza oraz Pawła. Ciekawym pomysłem było
wprowadzenie na początku i końcu sztuki
narracji wypowiadanej przez małego
chłopca. Misterium „Zwycięzca śmierci”

było bardzo wzruszające,
pozwoliło nam w oktawie
Wielkiego Postu przeżyć
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.
Po przedstawieniu pojechaliśmy do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tam pod obrazem „Jezu, ufam Tobie”,
w ciszy modliliśmy się. Na obrazie Jezusa
Miłosiernego wyróżnione są znaki mówiące
o męce i śmierci Jezusa, oraz głoszące Jego
zwycięstwo nad śmiercią. Pan Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „Spojrzenie Moje
z tego obrazu, jest takie jako spojrzenie
z krzyża”. (Dz. 326)
Krótki pobyt w Sanktuarium, z którego
płonie ogień miłosierdzia był dopełnieniem
przeżyć duchowych, których doznaliśmy dzisiaj. Szkoda tylko, że na dzisiejszy wyjazd
zdecydowało się tylko 35 osób, może za rok
będzie więcej.
Maria Zadora
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
NIEDZIELA PALMOWA

Modlitwa do anioła radości
Przyleć do mnie z nieba,
aniele radości,
przekonaj, że uśmiech
paziem jest miłości;
dmuchnij w kwaśne miny
niech znikną czym prędzej
zapal iskry w oczach
- nie trzeba nic więcej.
Zostań choć na tydzień,
a daję ci słowo

o cnotę humoru
powalczyć na nowo,
śmiać się z siebie - szczerze,
z bliźniego - serdecznie...
Ty jesteś w tym dobry
- radujesz się wiecznie
i wiesz, jakim lekiem
na dąsy i złości
jest kilka kropelek
zwyczajnej radości.

Dziękujemy Ci Boże, za Jana Pawła II.
Drogi Ojcze Święty Janie Pawle II, byłeś osobą, która wskazywała nam drogę.
Dla nas jesteś nadal tą osobą, która trzyma nas za rękę i prowadzi. Wiemy, że nam
pomagasz i czuwasz nad nami, że wysłuchujesz naszych zmartwień i próśb i pomagasz nam je spełniać. Dziękujemy Ci za każde Twoje słowo, za każdy uśmiech, za
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każde błogosławieństwo. Dziękujemy za wzór świętości Twojego życia.
Panie Boże spraw, aby Jan Paweł II jak najszybciej został wyniesiony na ołtarze.
Barbara i Eugeniusz Kruk, córka Renata z mężem Michałem i synkiem Jareczkiem

Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy ze str.5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU

PROROKA IZAJASZA:
Iz 50, 4-7

ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 2, 6-11

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

EWANGELIA:

Mk 11, 1-10 Wjazd Jezusa do Jerozolimy
to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni
Gdy się zbliżali się do Jerozolimy, do
Betanii i Betfage na Górze Oliwnej, Jezus
zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił.
I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę
posłał dwóch spośród swoich uczniów
i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed
do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze,
a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe
wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze
płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone
ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzenikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je
i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto
dzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna,
Błogosławiony, który przychodzi w imię
pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan
go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powroPańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna
tem. Poszli i znaleźli oślę uwiązane do
drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je,
na wysokościach.
Oto Słowo Pańskie
a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co

Pomnij na mnie
Błagam Cię, Panie, któryś zawisł na
krzyżu! Ty jesteś moją nadzieją, moim
schronieniem i miłosierdziem. Zmiłuj się
nade mną i naucz mnie kochać Ciebie, bo
pragnę Ciebie kochać, chociaż nie wiem
jak mam to robić. Proszę Cię, a Ty wysłu-

chujesz tych, co Cię kochają. Proszę Cię
przez tę miłość, którą na krzyżu masz dla
człowieka. Spraw, abym nigdy nie wstydził
się stać przed Twoim krzyżem, ale niech dusza
moja z radością i wiernością trwa przed
Twoimi oczami, a Twoje oczy niech z radością i miłosierdziem spoglądają na mnie.
Św. Anzelm z Canterbury

Planowane w kwietniu pielgrzymki
1.
2.
3.
4.

16 kwietnia czwartek Apel Jasnogórski. Wyjazd godz. 16.00. Koszt 30 zł.
19 kwietnia, tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Wyjazd do Łagiewnik o godz. 8.00.
Koszt 15 zł.
21 kwietnia wtorek godz. 7.00 wyjazd do Zakopanego – Dolina Chochołowska.
Koszt 30 zł.
29 kwietnia środa godz. 9.30 wyjazd do kościoła jubileuszowego w Trzebini. W powrotnej drodze Łagiewniki. Koszt 20 zł.
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wstały dopiero od czasów Św. Franciszka
z Asyżu, czyli od XII w.
3. W zniewolonej historii polskiej Święta
Wielkanocne przez całe wieki budziły nadzieję, że Polska tak zmartwychwstanie
z zniewolenia, jak Chrystus pokonał
śmierć. Tę ideę mocno podkreślał największy wieszcz naszego narodu Adam Mickiewicz, a także zakon powstały w czasach
mickiewiczowskich – Zmartwychwstańcy.
4. W polskiej świadomości Święta
Zmartwychwstania obchodzone są na wio-

Radosna wiadomość
Brescia, włoskie miasteczko odległe
o 60 km od Mediolanu jest miejscem urodzenia Kardynała Montiniego – Wielkiego Papieża Pawła VI. Władze tego miasteczka oraz tamtejszy ksiądz proboszcz
pragną nawiązać serdeczny kontakt z miejscem urodzenia Jana Pawła II, czyli z Wadowicami. Przez cały tydzień we wrześniu
w tym miasteczku są specjalne uroczystości upamiętniające tamtejszego rodaka,
Papieża który dokończył Sobór Watykański II. Papież ów poprosił krakowskiego

Misterium „Zwycięzca śmierci”
Pośród propozycji różnorodnych przeżyć i praktyk związanych z okresem Wielkiego Postu istnieją tzw. misteria, czyli
przedstawienia Męki Pańskiej, które powstały w Średniowieczu pod wpływem
pobożności franciszkańskiej. Chodziło
o sceniczne wyobrażenie przedstawiające
ostatnie, dramatyczne chwile ziemskiego
życia Jezusa dla prostych ludzi.
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snę. Przyroda po zimowym uśpieniu –
budzi się do życia. Siła wiosny pokonuje
zmarznięte życie. Pan Jezus – Syn Boży,
przyzwolił na swoją śmierć, by zrealizować Boże plany o dziele odkupienia. Swoją
Boską mocą połączył swoją duszę z ciałem – zmartwychwstał i żyje. Śmierć nie
ma już nad nim władzy.
5. Święta Bożego Narodzenia, a także
obecnie przeżywane Święta Wielkanocne są
dobrą okazją, ażeby ożywić naszą pamięć
o zmarłych, a nawet zewnętrznie przystroić groby naszych bliskich. Ks. Proboszcz

kardynała Wojtyłę, ażeby wygłosił rekolekcje wielkopostne w Watykanie. Papież Paweł
VI ukazał światu wielkość kardynała krakowskiego. Po Jego śmierci w sierpniu 1978
r. poważnym kandydatem na Stolicę Apostolską był kardynał Wojtyła. Wtedy jeszcze w konklawe nie zdobył odpowiedniej
ilości głosów kardynałów, ale po nagłej
śmierci Jana Pawła I, który rządził Kościołem zaledwie miesiąc, krakowski kardynał
Karol Wojtyła został wybrany na Widzialną
Głowę Kościoła. Przedziwne są wyroki
Opatrzności Bożej.
Ks. Infułat

Od przeszło osiemdziesięciu lat Misteria
są wystawiane na scenie teatru salezjańskiego w Krakowie przy ul. Tynieckiej w każdą
sobotę i niedzielę Wielkiego Postu.
Parafianie z Wadowic z ks. Infułatem Jakubem Gilem pojechali na nie po raz
czwarty. Co roku powstaje nowa wersja
„Męki Pańskiej”, która stanowi kontynuację poprzednich.
Pełna dynamizmu akcja, połączona z grą
świateł i muzyką pozwoliła nam na przenie(ciąg dalszy na str.8)

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - 05 kwietnia 2009

Intencje mszalne:
Poniedziałek 06 kwietnia
6.00 Śp. Jan Ficek
7.00 Śp. Krystyna, Jan Malinowski
7.30 Śp. Helena Biel
8.00 Śp. Anna Sikora
12.00 Śp. Janina Stawowy
18.00 Śp. Franciszek Biel
Śp. Bronisław Marek
Wtorek 07 kwietnia
6.00 Śp. Stanisław i Katarzyna Tyrybon
7.00 Śp. Franciszka Lempart
7.30 Śp. Jan Ficek
8.00 Śp. Helena Biel
12.00 Śp. Maria Ziaja
Śp. Franciszek, Stefania Szklarz
18.00 Śp. Janina Stawowy
Śp. Franciszek Biel
Środa 08 kwietnia
6.00 Śp. Rozalia, Michał, Leopold Nicieja
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.30 Śp. Genowefa Antos
8.00 Śp. Antoni Ortman - 2 r. śm.
12.00 Śp. Teodor Żak
18.00 W intencjach nowennowych
Za żywych:
Dziękczynno-błagalna
25 rocznica urodzin Łukasza
Za zmarłych:
Śp. Franciszka Lempart
Śp. Jan Ficek
Śp. Piotr Dziedzic
Śp. Helena Biel
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Bronisław Marek
Śp. Antoni i Helena Tłomak
Śp. Jan Rembiesa
Śp. Lucyna Mamcarczyk
Śp. Czesław Byrski
Śp. Irena Filek

1. Niedziela Palmowa wprowadza nas
w największe tajemnice naszego zbawienia. W liturgii Wielkiego Tygodnia męka,
śmierć i zmartwychwstanie uobecnia się dla
naszego zbawienia.

Wielki Czwartek 09 kwietnia
18.00 Śp. Franciszka Lempart
Śp. Sylwester Warmuz, rodzice
Śp. Helena Biel
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Bronisław Marek
Śp. Maria Olech
Śp. Barbara Skrzypczyńska
Wielki Piątek 10 kwietnia
9.15 Droga Krzyżowa po rynku
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 11 kwietnia
19.00 Śp. Franciszka Lempart
Śp. Helena Biel
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Zofia Ochman - 11 r. śm.
Śp. Bronisław Marek
Śp. Marian Kupczyk i Anna i Michał Gębala
Śp. Marian Satława - 4 r. śm.
Niedziela 12 kwietnia Wielkanoc
6.00 Śp. Maria Olech
7.30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla członków
Żywego Różańca i ks. opiekuna od V róży
Śp. Emilia, Józef Banaś
9.00 Śp. Tadeusz Leśniak
10.30 Śp. Franciszka Lempart
12.00 Śp. Bogusław Lisko i Tomasz Lisko
13.15 Śp. Katarzyna, Antoni Julian
Chrzty
18.00 Śp. Anna Sikora
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godz. 10.00 - klasy 0,1,2,3. Godz. 11.00
klasy 4,5,6. Godzina 12.00 klasy: 1,2,3 gimnazjum. O godzinie 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie
odprawimy Drogę Krzyżową po rynku. Po
liturgii wieczornej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Odśpiewamy wtedy II i III część Gorzkich Żali.
Zapraszamy na wieczorną adorację. O 21.00
adorację poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. Na godzinę 22.00 na adorację zapraszamy młodzież. Ofiary składane przy krzyżu przeznaczone są na pomoc dla chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej.

2. Od Wielkiej Środy do Niedzieli Zmartwychwstania kancelaria parafialna będzie
nieczynna. Księża są zajęci szafowaniem
Sakramentów św., a zwłaszcza spowiedzi.
3. Wielka Środa jest w naszej parafii
dniem spowiedzi rekolekcyjnej. Spowiadamy od 6.00-12.00 i od 14.00-18.00. Nie
odkładajmy spowiedzi na Wielki Piątek.
4. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielką Sobotę - rano nie ma nabożeństw
w kościele i nie udzielamy Komunii Św.

7. Wielka Sobota jest dniem celebracji
Chrystusa pogrzebanego. Adorujemy Pana
Jezusa w grobie. O godzinie 15.00 adorację poprowadzi Honorowa Straż Serca Bożego. Zaleca się w tym dniu wstrzymanie
od pokarmów mięsnych. Święcimy pokarmy w naszej Bazylice od godz. 10.00 do
15.00, co pół godziny, a w Rokowie o godzinie 10.00. Prosimy, aby święcąc pokarmy, podzielić się częścią z tymi, którzy
odczuwają braki. Będą na to przeznaczone kosze.

5. W Wielki Czwartek podczas Mszy Św.
Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 – przeżywamy ustanowienie Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa.
Odprawimy ceremonię umycia nóg. Po tej
uroczystej Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia.
Odśpiewamy I część Gorzkich Żali oraz
Adoracja do godz. 22.00 Na Adorację
o godz. 20.00 prosimy rodziców dzieci, które w tym roku przyjmą Komunię Św.;
o godz. 21.00 prosimy rodziców z młodzieżą, która w tym roku przyjmie Sakrament Bierzmowania.

8. Liturgię Wigilii Wielkanocnej rozpoczniemy o godzinie 19.00. Nabożeństwo Najświętszej Nocy składa się z poświęcenia
ognia, paschału i wody chrzcielnej zakończone Mszą Św. wielkanocną ok. godz.
20.00. Można mieć wtedy świecę. Procesja Rezurekcyjna będzie około godz. 20.45.

6. W Wielki Piątek Mszy św. nie ma.
W liturgicznym nabożeństwie, które rozpoczniemy o godz. 18.00 uobecniona jest
Męka i Śmierć Pana Jezusa. W tym dniu
obowiązuje post ścisły. Nie ma dyspensy.
Dzieci szkolne zapraszamy na adorację:

9. Do Łagiewnik na święto Miłosierdzia Bożego pojedziemy w niedzielę
19 kwietnia. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt
przejazdu 15 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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lub mniejszej liczbie. Gdy mają trzy dni
wolne od nauki, które poświęcone są rekolekcjom, młodych przybywa od 4070%. Na tym miejscu pragnę wyrazić im
wdzięczność słowami naszego Największego Rodaka: „Przyszliście do Kościoła, aby
słuchać Słowa Bożego, zastanawiać się jak
najlepiej przeżyć swoją młodość w blaskach nauczania Chrystusowego. Bardzo
wam za to dziękuję”.
Młodzi są przyszłością świata i Kościoła.
Kościół bez młodych staje się muzeum.
Tam gdzie są młodzi tam jest przyszłość,
tam jest życie. Patrząc na udział uczniów
wadowickich szkół w rekolekcjach jestem
przekonany, że Kościół Chrystusowy na
Ziemi Wadowickiej ma przyszłość. Wyrażając wdzięczność młodzieży za udział
w rekolekcjach, nisko się kłaniam przed ich
rodzicami. Jestem przekonany, że od nich
zależy udział ich dzieci w wewnętrznej formacji. Doceniam wielki trud w organizowaniu rekolekcji przez księży katechetów,
siostry katechizujące jak również katechetów świeckich. Nauczycielom dziękuję, że
na miarę swojej wiary, pomagali zagospodarować młodzieży czas rekolekcyjny.
Z młodością związany jest entuzjazm
i zapał. Wciąż przypomina się nam „Oda
do młodości”. Jeśli rozwijamy u młodych
ludzi te wartości, to przyczyniamy się do
przeżywania ich pięknej młodości.
Chrystus zawsze patrzy na młodych
z wielką miłością. Kościół jako Matka nasza z największą troskliwością przygarnia
do swego serca ludzi młodych.

Światowy Dzień Młodzieży
Jan Paweł II pragnął, żeby młodzież całego świata zbierała się co drugi rok w określonym miejscu. Natomiast w roku, w którym nie ma światowych spotkań, ażeby
młodzież w Niedzielę Palmową w sposób
uroczysty gromadziła się przy katedrach
biskupich. Nasz Wielki Papież wybrał ten
dzień ponieważ jest to wspomnienie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy,
w którym rzesze ludzi, a wśród nich także
młodzi witali Jezusa z palmami w rękach
śpiewając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Zapał młodych wiwatujących na cześć
Jezusa Chrystusa Króla był tak wielki, że
starszyzna żydowska upominała Zbawiciela, by uspokoił ludzi wznoszących okrzyki
ku Jego czci. Jezus im odpowiedział, że
gdyby oni milczeli, kamienie wołać będą.
Ojciec Święty pochodzący z Polski
w całym swoim życiu był blisko ludzi młodych. Mówił do nich: „Jesteście moją nadzieją”. Pod koniec swojego życia, w ostatnie marcowe dni 2005 roku słysząc gromkie głosy młodych z placu Św. Piotra
z wielkim trudem ale i radością mówił słowa: „Szukałem was przez całe życie,
a wyście teraz do mnie przyszli i za to wam
dziękuję”.
Przez Wielki Post w naszej parafii jest
piękny zwyczaj, że każda szkoła tak podstawowa, gimnazjum jak i średnia ma swoje rekolekcje. Przychodzą młodzi na nauki rekolekcyjne do kościoła w większej

ks. Infułat

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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nie tak jak w europejskiej świadomości
porankiem, lecz wieczorem. Doba liczyła
się od wieczora do wieczora.
Wielki Piątek – dzień śmierci Jezusa, rozpoczynał się poprzedniego wieczora kiedy
to Jezus ustanowił Mszę Św. jako antycypację, czyli uprzedzające mistyczne uczestnictwo w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzień piątkowy jest dniem
męki i śmierci Jezusa.
Wielka Sobota rozpoczynająca się także
w poprzedni wieczór – to doba, w której
przeżywamy złożenie Jezusa do grobu. Jest
to grobowa cisza. W tej ciszy Jezus zstąpił
do piekieł (nie do piekła), by zwiastować
duszom oczekującym zbawienia ich wieczną
szczęśliwość.
Wielka Niedziela to jedyna uroczystość
głosząca największe zwycięstwo Jezusa –
zmartwychwstanie. Przez ten największy
cud – pokonania śmierci – Jezus ukazał, że
jako Bóg jest Panem życia i śmierci.

Warto wiedzieć, że:
1. Wielki Tydzień, który obecnie przeżywamy jest wielki z powodu przeżywania
najważniejszych tajemnic naszej wiary.
Chrystus przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas. Głoszenie tej wielkiej
historii zbawczej nazywa się kerygmatem
naszej wiary. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna jest nasza wiara i próżne jest nasze przepowiadanie. Chrystus powstał z martwych dlatego uzasadniona jest
nasza wiara”.
2. Słowa Triduum Sacrum – znaczą „trzy
dni święte wielkiego tygodnia” odnoszą się
do: Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty
i Wielkiej Niedzieli. Jeszcze do niedawna
wielu sądziło, że Triduum Sacrum to Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Liturgia chrześcijańska wyrosła z liturgii żydowskiej. Tam dzień rozpoczynał się

Ks. Proboszcz

wielkanocny uroczyście je spożywamy.
Koniecznie trzeba wkładać wielki wysiłek,
by wypełniać przykazania Boże, żeby można było często spożywać Ciało Pańskie,
czyli przystępować do Komunii Św. Chrystus do nas wciąż powtarza: „Nie lękaj się,
wypłyń na głębie”.
2. Choć w polskiej tradycji Święta Wielkanocne nie obrosły tak bogatymi zwyczajami i pieśniami jak Święta Bożego Narodzenia, to jednak liturgicznie Święta
Zmartwychwstania Pańskiego są o wiele
ważniejsze niżeli te drugie. Wystarczy
wspomnieć, że Święta Wielkanocne Kościół obchodził od początku swojego istnienia, natomiast różne zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia po-

Dobrze wiedzieć, że:
1. Tradycja polska, która na początku
Wielkiego Postu napędza wiernych na obrzęd posypania głów popiołem w Środę
Popielcową, a na zakończenie tego okresu
liturgicznego w Wielką Sobotę przyprowadza ich na poświęcenie pokarmów, jest bardzo piękna, ale nie wyczerpująca głębi okresu pokutnego. Zawiera w sobie pewną powierzchowność. Nie wystarczy pochylić się,
aby przyjąć na głowę popiół i usłyszeć słowa: „Pamiętaj człowieku, że jesteś prochem
i w proch się obrócisz”, ale trzeba w życiu
realizować dzieła pokutne, czyli modlitwę,
post i jałmużnę. Za mało jest, gdy w Wielką
Sobotę rodzinnie idziemy z koszyczkiem
na poświęcenie pokarmów i w poranek
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(ciąg dalszy na str.7)

