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Bożego Jana Pawła II. Po
tej modlitwie można odpalić świecę „Caritas”,
którą posiadamy w naszych rodzinach a płomień
dużej świecy zgasić.
Niech ona starczy na obchód rodzin
w poszczególnych rejonach.
Po zakończeniu peregrynacji Papieskie
Świece zostaną ustawione na stopniach
wokół ołtarza w kaplicy Jana Pawła II
i po ogłoszeniu Naszego Rodaka błogosławionym albo świętym zostaną zapalo-

ne jako swoisty wyraz „Te
Deum laudamus”.
Zniknie spod obrazu
Papieża tablica z wezwaniem do modlitwy o wyniesienie Go na ołtarze,
artysta malarz domaluje wokół Jego skroni
aureolę i oto ukaże się w pełni obraz
Świętego Jana Pawła II w wizerunku
wadowickim, który od wielu lat jest już
znany na całym świecie dzięki pielgrzymom, którzy naszą Bazylikę nawiedzali
i obraz ten fotografowali.
Stefan Mżyk
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2. NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Podwórkowe Koła Różańcowe
Już ponad 138 000 dzieci z 30 krajów obiecało modlić się codziennie
jedną dziesiątkę Róż ańca. Ba rdzo
łatwo do tej potężnej a rmii dołą czyć. Szybka decyzja, kilkoro przyjaciół dorosły opiekun i zgłoszenie
do Madzi.
Teraz poważnie zachorowała, przebywa w szpitalu i potrzebuje Waszego

wsparcia, Waszej modlitwy. Z całą pewnością pamiętać o niej będą nie tylko ci,
którzy należą do Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na całym świecie, ale
wszyscy, którzy poznali odwagę, zdecydowanie, upór i serdeczność Madzi.
Najbliższe spotkanie Podwórkowych
Kół Różańcowych Dzieci: Wadowice, 26
kwietnia 2009, godz. 12.00.

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Anzelma, biskupa
i doktora Kościoła, w czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski, w piątek – wspomnienie św. Jerzego, męczennika, w sobotę
– święto św. Marka, Ewangelisty.

Kochany Ojcze Święty, dziękujemy Ci za miłość, dobroć i mądrość, którą nas
obdarowałeś. Byłeś i będziesz dla nas wzorem, bohaterem, człowiekiem świętym.

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

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Dumni jesteśmy, że mogliśmy żyć za czasów Twojego pontyfikatu.
Panie Boże, prosimy Cię o jak najszybsze włączenie Twego Sługi Jana Pawła II
w poczet Twoich Świętych. Błogosław i wspieraj w działaniu Ojca Świętego Bene-
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dykta XVI. Prosimy także o błogosławieństwo dla nas samych.
Jolanta i Rafał Wądrzyk
wraz z dziećmi Adrianem i Pauliną

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Chrzest Św.

Maryla Grzesiak, córka Pawła i Moniki
Szymon Nowak, syn Damiana i Magdaleny
Amelia Bizoń, córka Marcina i Izabeli
Marcin Murzyn, syn Roberta i Violetty
Martyna Kręcioch, córka Tomasza i Izabeli
Fabian Okręglicki, syn Rafała i Iwony
Emilia Elżbieciak, córka Andrzeja i Joanny

LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA: 1 J 5, 1-6
Naszą siłą jest nasza wiara

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

EWANGELIA:

J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ,
Było to wieczorem owego pierwszego
i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie
dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali
uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniouczniowie, drzwi były zamknięte z obawy
wie Jego byli znowu wewnątrz domu i Toprzed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodmasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi
ku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Popowiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Urakój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza:
dowali się zatem uczniowie ujrzawszy
„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „PoPodnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie
kój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Towas posyłam”. Po tych słowach tchnął na
masz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg
nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha
mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś,
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są
bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaim zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwuków, których nie zapisano w tej księdze,
nastu, zwany Didymos, nie był razem
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapiz nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc
sano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjauczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc,
Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na
mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ

Świat potrzebuje nadziei
Kiedy Jezus cierpiał, wydawało się, że
Ojciec Go opuścił. Teraz wiemy, co przygotował dla Niego i dla nas. Po ludzku
moglibyśmy powiedzieć, iż Ojciec z nieskończoną czułością zbliżył się do Jezusa
w grobie, tak jak my zbliżamy się do kołyski śpiącego dziecka, by przebudzić Go
ze snu. I gdy zgasła nadzieja, wydarzyło
się coś zdumiewającego: Zmartwychwstał!
Widziano Go! Ukazał się Szymonowi,
który zapewnił, że On żyje, i my również
zmartwychwstaniemy! «Bóg i Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa, w swoim wiel- -2-

kim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas
do żywej nadziei»
W trudnym momencie kryzysu naszej cywilizacji i organizacji życia ludzkiego na
Ziemi życzmy sobie odnowionej wiary
w miłość Ojca do swoich dzieci oraz daru
chrześcijańskiej nadziei. A umocnieni przez
Ducha Zmartwychwstałego Pana, stawajmy
się zwiastunami radosnej nowiny o wszystkim, co dokonuje się pomiędzy Niebem
i Ziemią w Chrystusie.
Ks. Władysław Gryzło

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

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

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Śp. Mieczysław Piwowarczyk, ur. 1932r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Genowefa Bobak, ur. 1912r., zam. Kraków, ul. Jaremy
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Jan Paweł II nawiedza rodziny
W naszej parafii wyrósł przyszły Papież Jan Paweł II Wielki. Fakt ten zobowiązuje nas do większej pobożności
i gorliwości w ewangelicznym życiu. Dlatego postanowiliśmy, aby w modlitwach
o szybkie wyniesienie na ołtarze Sługi
Bożego Jana Pawła II w szczególny sposób uczestniczyły poszczególne rodziny
jako najmniejsze cząstki Kościoła Powszechnego.
Chcemy, aby każda rodzina w określonym dniu zebrała się przed domowym ołtarzykiem i trwała przez określony czas
na modlitwie i rozmyślaniu błogosławionego Pontyfikatu Jana Pawła II. Niech ta
rodzina włączy się w usilną prośbę Boga
bogatego w miłosierdzie o rychłe wyniesienie na ołtarze naszego ukochanego
Rodaka. Zewnętrznymi znakami tego
wieczoru będzie świeca Jana Pawła II
poświęcona w wigilię paschalną i pobło-

gosławiona przez ks. bpa Jana Zająca.
Wraz ze świecą dołączone będą modlitewniki. Będzie też załączona „Księga Pamiątkowa”. Ta sama, która towarzyszyła
peregrynacji Pisma Świętego. Księga ta
służyłaby do wpisów odpowiedzi na pytanie: co świat i Kościół zawdzięcza Janowi Pawłowi II? Co ja Jemu zawdzięczam? Dlaczego Boga proszę o wyniesienie Go na ołtarze? W czym może On być
dla mnie wzorem?”.
Rodzina umieszcza Papieską Świecę na
domowym ołtarzyku – na stole nakrytym
białym obrusem, z krzyżykiem, z obrazem Ojca Św. Jana Pawła II, oraz ze swymi rodzinnymi pamiątkami związanym
z Ojcem Świętym.
Wieczór modlitwy, przy zapalonej
Świecy Papieskiej, będzie rozpoczynała
modlitwa o szybką beatyfikację Sługi
-7-

(ciąg dalszy na str.8)

Intencje mszalne:

Poniedziałek 20 kwietnia
6.00 Śp. Franciszek Biel
7.00 Śp. Franciszka Lempart
7.30 Śp. Władysław Gołąb
8.00 Śp. Bronisław Marek
12.00 Śp. Helena Biel
18.00 Dziękczynna zaotrzymanełaskiz prośbąo dalsze
bł.Boże w40 r. ślubu Jana i Heleny
Śp. Władysław Brańka - 5 r.śm.
Wtorek 21 kwietnia
6.00 Śp. Franciszka Lempart
7.00 Śp. Helena Biel
7.30 Śp. Zofia Tatar
8.00 Śp. Jan Zając - 12 r.śm.
12.00 Śp. Genowefa Antos
18.00 Śp. Tadeusz Kiełtaczyński - 4 r.śm.
Śp. Franciszek Biel
Środa 22 kwietnia
6.00 Śp. Władysław Gołąb
7.00 Śp. Franciszka Lempart
7.30 Śp. Maria Dominik - 3 r.śm.
8.00 Śp. Maria Olech
12.00 Śp. Genowefa Antos
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Helena Biel
Śp. Franciszek Biel
Śp. Bronisław Marek
Śp. Zofia Tatar
Śp. Kazimierz Ramuciński
Śp. Irena Filek
Śp. Jan Migdałek

Czwartek 23 kwietnia
6.00 Śp. Franciszek Biel
7.00 Śp. Helena Biel
7.30 Śp. Franciszka Lempart
8.00 Śp. Stefania, Wojciech Biel,
Stanisław syn, Zbigniew zięć
12.00 Śp. Wojciech Dudka
18.00 Śp. Aldo Faralli i rodzice
Śp. Marian Szymuś
Piątek 24 kwietnia
6.00 Śp. Helena Biel
7.00 Śp. Aniela Botko
7.30 Śp. Zofia Tatar
8.00 Śp. Jerzy Jaglarz w 21 r. śm. i zmarli
rodzice Jaglarzy i Chrobaków
12.00 Śp. Franciszka Lempart
18.00 Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Józefowska
Sobota 25 kwietnia
6.00 Śp. Franciszka Lempart
7.00 Śp. Franciszek Biel
7.30 Śp. Helena Biel
8.00 Dziękcznno-błagalna dlaAntoniny iRyszarda w45 r.
ślubu iich Rodziny o dalsze bł. Boże
12.00 Dziękczynna 50-lecie ślubuLidii iTadeusza Jamrozik
18.00 Oszczęśliwezdanie matury dla Michała ibł. Boże
Niedziela 26 kwietnia
6.00 Śp. Franciszka Lempart
7.30 Śp. Jerzy Szara
Śp. Władysław Książek - 7 r.śm.
9.00 Śp. Franciszek Madej - 15 r.śm.
10.30 Śp. Aleksander Mlak - 7 r.śm.
12.00 Śp. Władysław Brańka - 5 r.śm.
13.15 Śp. Władysław Jędrzejowski
18.00 Śp. Maria i Marian Gabryl
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2. Niedziela Wielkanocna - 19 kwietnia2009r.
1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbie niem Chrys tusa Miłos ierne go.
W zamian za nieszpory za praszamy
dz i si a j na Godz i nę M i łosi e rdz i a
o godz. 15.00.
2. Jutro na godz. 16.30 zapraszamy
parafialny oddział Akcji Katolickiej.
3. We wtorek o godz. 7.00 pielgrzymujemy do Zakopanego. Koszt przejazdu 30 zł.
4. W środę o godz. 18.30 spotkanie liderów poszczególnych rejonów

w sprawie rodzinnego wieczoru papieskiego.
5. W czwartek o godz. 17.00 spotkanie Straży Honorowej Serca Bożego.
6. W pią tek spowiedź ka ndyda t ó w d o b i e r z mo w a n i a od g o d z .
17.00 do 18.30.
7. W przyszłą niedzielę na mszy św.
o godz. 12.00 odbędzie się w naszej
Bazylice regionalny zjazd podwórkowych kółek różańcowych dzieci.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Woda dudni w Jakubowej studni
Z zadumą pochylam się nad przeżytymi ostatnimi trzema tygodniami. Najpierw zaduma nad IV rocznicą śmierci
Jana Pawła II. Mam dużą wdzięczność
dla organizatorów spotkania w tym dniu
młodzieży na rynku wadowickim. Wyrażam wdzięczność tak dla starostwa jak
i dyrekcji szkół średnich, a także młodzieży. Południowa msza św. w tym dniu
utrwaliła pamięć Wielkiego Rodaka
w sercach młodzieży ziemi wadowickiej.
Wieczorna Droga Krzyżowa oraz Msza
Św. i nabożeństwo zgromadziło rzesze
wadowiczan. Cieszyłem się, że Bóg dał
w tym dniu tak dobrą pogodę – ciepłą
i słoneczną, bardzo pomagającą w przeżywaniu aktualności Wielkiego Papieża
pochodzącego z Wadowic.
Wielki Tydzień w naszej bazylice jest
czasem bardzo licznych spowiedzi. Zauważam, że wśród penitentów, którzy
chcą w tym tygodniu się wyspowiadać są
parafianie z licznych miejscowości ziemi wadowickiej. W dzisiejszą niedzielę
Miłosierdzia Bożego Jezusowi bogatemu
w miłosierdzie wyrażam hołd, że zechciał -3-

aby nasza bazylika stała się miejscem niezwykle bogatego szafowania spowiedzią
św., czyli sakramentem Bożego miłosierdzia. Czuję także wewnętrzny obowiązek,
aby podziękować kapłanom miejscowym,
jak również księżom przybyłym z różnych
parafii za trud wierności w pracy spowiedniczej. Doświadczam, że w dniach
Wielkiego Tygodnia tak kapłani spowiadający jak również Ci, którzy się spowiadają mają udział w wielkim bożym miłosierdziu. Ołtarz Bożego Miłosierdzia, który od roku jubileuszowego jest w naszej
świątyni, a przed którym nieustannie palą
się świeczki, jest wciąż ożywiony modlitwą
wiernych.
Trzy dni święte, czyli Triduum Paschalae – pomimo wielkiego zmęczenia, tak
parafian jak i księży gorliwie pracujących
w tym czasie w konfesjonale – daje
ogromną satysfakcję. W tych dniach była
bardzo piękna pogoda – wciąż ciepło
i słonecznie. Chciało się iść do kościoła,
by dziękować Chrystusowi za to, że przez
(ciąg dalszy na str.4)

nej, bardzo wymagającej miłości, dzieci
niepełnosprawnych zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Myślę, że nie tylko na
mojej osobie. Żyję tym problemem, gdyż
mam w rodzinie siostrzeńca, który jako
małe dziecko przeżył chorobę, której skutki w postaci sparaliżowanej ręki i nogi,
dźwiga przez całe swoje życie, a wraz
z nim cała rodzina.
Przypatrując się w Wielką Sobotę ilu
parafian przychodzi do kościoła, aby
poświęcić pokarm dumam, że w naszej
polskiej obyczajowości, w ostatnich
dziesiątkach lat, utrwalił się obyczaj, że
najliczniej odwiedzają parafianie kościół w Popielec, aby otrzymali na głowę popiół, oraz w Wielką Sobotę, by
poświęcić pokarmy.
Pod koniec tego ostatniego tygodnia na
zaproszenie władz miasta Marktl am Inn
pojechałem z Przedstawicielami Samorządu naszego miasta, aby tam czcić IV rocznicę wyboru na Stolicę Apostolską ich
rodaka Josepha Ratzingera – Benedykta
XVI. Przed czterema laty następcą Polaka na stolicy świętej został Wielki Jego
Przyjaciel, kardynał niemiecki Joseph
Ratzinger. W tych pontyfikatach Bóg
pragnął zbliżenia narodu polskiego do
niemieckiego. Oby tak się działo.

(ciąg dalszy ze str. 3)

mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas. Z wdzięcznością przyjmowaliśmy
życzenia i kwiaty w wieczór Wielkiego
Czwartku. Kapłańskie święto. W wyjątkowy sposób Bóg w tym roku dał mi doświadczenie, iż misja kapłana wciąż jest
rozpięta pomiędzy Wielkim Piątkiem,
a Wielką Niedzielą. Doświadcza na różny
sposób w swoim życiu gorzkości „ukrzyżuj go”. Ma też radość przeżywania mocnego, Wielkanocnego Alleluja! Słabość
i moc nieustannie wypełniają serca kapłańskie. Ludzkiej słabości i Bożej mocy doświadcza każdy kapłan. Z wielką pokorą
i wdzięcznością w ten czwartkowy wieczór pochylam się nad wybranymi dwunastoma parafianami, aby całować ich stopy. Wypełnia mnie wtedy pytanie Jezusa:
Księże Jakubie, czy mnie miłujesz? Czy
mnie miłujesz w tych konkretnych parafianach, w tej konkretnej wadowickiej
parafii? Odpowiadam z duża dozą nieśmiałości: Panie Ty wszystko wiesz.
Wyjątkowo w tym roku przeżyłem
w Wielki Piątek Drogę Krzyżową po rynku. Przygotowała ją fundacja „Dać szansę”, a motorem była Pani Doktor Monika
Skowronek. Rozważania rodziców o trud-

Ks. Infułat

Czcigodny księże Proboszczu
„Mam takie małe pytanie, jestem praktykującym parafianinem, uczęszczającym
na msze święte i pytam, dlaczego na
mszach świętych w niedziele i święta komunie rozdają szafarze. Człowiek, parafianin idzie do kościoła z zamiarem pomodlenia się i przyjęcia komunii świętej
od księdza. Myślę że żaden parafianin
chodzący do kościoła nie miałby preten-

sji, gdyby msza święta była 5 min dłuższa
z powodu komunii, ale przynajmniej każdy przyjąłby komunię od księdza. Ja słysząc o tym że zostają utworzeni szafarze
słyszałem, że mają pomagać księżom na
mszach świętych polowych masowych,
a nie w kościołach, w wielu kościołach
bywałem i się nie spotkałem z czymś podobnym. Według mnie podczas komunii
-4-

szli oni kilkumiesięczne przygotowanie
w Łagiewnikach, wraz z kandydatami całej naszej archidiecezji. Po zakończeniu
przygotowania zostali przez ks. Kardynała pobłogosławieni do świętych czynności. Ich zadaniem jest roznosić komunię
św. chorym leżącym w domach, lub
w szpitalach, a także pomagać w rozdawaniu komunii św. w kościele przy większym napływie komunikujących.
Chrystus ustanowił Sakrament Kapłaństwa, aby szafowali Sakramentami Świętymi. Tylko ksiądz może odprawić mszę
św., a także wyspowiadać. Nikt go w tej
funkcji nie może zastąpić. Wiemy jednak,
że Sakramentu Chrztu św. może w nadzwyczajnych okolicznościach udzielić
każdy, kto ma intencję ochrzczenia. Przypomnijmy sobie, również i ten fakt, że
w pierwszych wiekach młody chłopiec –
św. Tarzycjusz niósł Komunię św. do więzienia pewnemu chrześcijaninowi. Przypominam sobie również, jak przy zmianach soborowych związanych z nową
formą odprawiania mszy św., gdy lektorzy, czyli młodzi chłopcy, czytali lekcje
– niektórzy z sarkazmem mówili, że
ksiądz w tym czasie siedzi i pozwala
chłopcom dukać teksty biblijne. Po latach odczuwamy wielką pustkę i smutek,
gdy przy ołtarzu jest sam ksiądz i nie ma
ministrantów i lektorów. Mamy wtedy
pretensje, że w prezbiterium kościoła jest
pusto i smutno. Kościół pragnie większego ożywienia duchem katolickim także
katolików świeckich. W tym zadaniu bardzo pomaga liturgia. Z dumą patrzę, jako
proboszcz bazyliki wadowickiej, na księży
współpracowników, jak również na ministrantów i lektorów, na dwóch świeckich szafarzy komunii św., jak również
na wszystkich katolików głęboko zaangażowanych w liturgię Kościoła.

świętej osoby przyjmujące komunię od
księdza są jakby lepsi, a od szafarza gorsi, ktoś znając te osoby prywatnie z różnych stron, ma zaszczyt podczas mszy
świętej przyjąć od niego komunie świętąekstra sprawa. Ktoś czekając na przyjęcie Pana Jezusa chce Go otrzymać od księdza. Również dobrze można iść klęknąć
przed ołtarzem, wyspowiadać się przed
Panem Bogiem i się samemu rozgrzeszyć,
bo skoro od księdza się nie dostaje komunii, to po co się u niego spowiadać.
Więc skoro w naszej Wadowickiej Bazylice jest tylu księży, to po co jeszcze szafarze to jest wstyd, mam nadzieję, że się
coś zmieni. Ja osobiście znam sporo osób,
które wychodzą z kolejki i ja też tak czynię, czym jestem zawiedziony, że nie
przyjąłem komunii. Serdecznie pozdrawiam i oczekuję na jakąś odpowiedź”.
Powyższy list otrzymałem mailem. Ponieważ ten problem może dotyczyć także innych parafian – wyjaśniam:
Ks. kardynał Stanisław Dziwisz – wierny świadek wielkiego pontyfikatu Jana
Pawła II, pontyfikatu, który odznaczył się
m.in. wprowadzeniem Uchwał Soboru
Watykańskiego II do współczesnego Kościoła, po objęciu Stolicy św. Stanisława
w Krakowie, jako nasz Metropolita, zachęcił parafie naszej archidiecezji, aby
w nich byli przygotowani odpowiedni
mężczyźni do podjęcia funkcji nadzwyczajnych szafarzy komunii św. Ks. Kardynał postawił pewne warunki, co do kandydatów na szafarzy nadzwyczajnych komunii św. Proboszczowie posłuszni woli
ks. Kardynała i widzący potrzebę takich
szafarzy w parafii, szukali odpowiednich
mężczyzn. Niełatwo znaleźć jest kandydatów do tej posługi, gdyż mają poczucie
swej niegodności. W naszej parafii udało
się dotychczas uprosić dwóch panów. Prze-5-

Ks. Proboszcz

