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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

Klęk pozorny

On na mnie patrzy
Przez dwie godziny klęczę w pustym kościele, z bliska wpatruję się w twarz, która
wpatruje się we mnie - niesamowite są te oczy, które jak żywe spoglądają na mnie
z wyrazem czułości - i mam wrażenie, że Ten, który spogląda na mnie, zna mnie bardzo
dobrze. Nie trzeba więc niczego tłumaczyć, wystarczy być.

A ja nie potrafię nawet porządnie uklęknąć…

Matko Boża!
Tobie zawierzył całe swe życie nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Dziś my
prosimy Ciebie, wyjednaj u Swego Syna szybką beatyfikację i kanonizację

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

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Sługi Bożego Jana Pawła II.
Otaczaj opieką papieża Benedykta XVI w każdym dniu Jego pontyfikatu.
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Prosimy też, o Matko, o opiekę nad nami i naszą rodziną.
Zofia i Anna Siłkowskie

Słowo na niedzielę
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Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

EWANGELIA:

Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym,
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
«Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On
rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się
w waszych sercach? Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała
ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy
tych słowach pokazał im swoje ręce
i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do

nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni
podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął
i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich:
«To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami:
Musi się wypełnić wszystko, co napisane
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich
umysły, aby rozumieli Pisma. l rzekł do
nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
Wy jesteście świadkami tego”.
Oto słowo Pańskie

Niedziela Biblijna
Należy pamiętać o szczególnym wymiarze Biblii, który jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach. Jest nim nauczanie sposobów modlitwy. Psalm responsoryjny, który przed chwilą był śpiewany zawiera słowa dialogu między człowiekiem a Bogiem: „kiedy Cię wzywam,
odpowiedz mi, Boże”, i nieco dalej „Pan
mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał”.
Słowa te to przecież obraz doskonałego
dialogu - rozmowy ze Zbawicielem, której uczy Biblia. W niej bowiem Bóg wy-

powiada w sposób jednoznaczny swoją
wolę, swoje pragnienia, swoją naukę
wobec nas Jego dzieci, a my, modląc się
tekstami Pisma Świętego, najpiękniej
dobieramy słowa dialogu z Ojcem, przez
Jezusa w Duchu Świętym. Zauważmy, że
nawet w najdoskonalszej modlitwie Kościoła - Mszy świętej - Słowo Boże zajmuje istotne miejsce, i bez obecności Liturgii Słowa w ogóle nie ma mowy
o Mszy świętej!
Ks. Bogdan Zbroja
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rillon, które odgrywają melodię – „Jezu,
ufam Tobie”. Nazwy dzwonów są poświęcone świętym związanym z Krakowem.
Największy nosi nazwę Miłosierdzie Boże,
a następne: Jan Paweł II, św. siostra Faustyna, św. Jadwiga Królowa, św. Stanisław, św. Rafał Kalinowski, św. Jan z Kęt,
św. Jacek, św. Brat Albert.
O godz. 12.00 mszę św. odprawił
ks. bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowickiej. O godz. 15.00 wszyscy uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia.
Przed godziną 15.00 rozległa się wygrywana przez nowe dzwony melodia „Jezu,
ufam Tobie”. Modlitwie, w której czcimy moment konania Jezusa na krzyżu,
kiedy to „stała się łaska dla świata całego” – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572) przewodniczył rektor
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, biskup
pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej,
ks. Jan Zając. Koronka odmawiana była
w językach: polskim, słowackim, angielskim i niemieckim.
Pielgrzymi w skupieniu opuszczali miejsce kultu Miłosierdzia Bożego, wierząc,
że hojność Bożego Miłosierdzia jest
w tym dniu wyjątkowa.
„O niepojęte i niezgłębione
Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbiać
i wysławiać może,
Największy przymiocie
Boga Wszechmogącego,
Tyś słodka nadzieja
dla człowieka grzesznego”. (Dz. 951).

(ciąg dalszy ze str. 5)

Dziwisz przy ołtarzu polowym. Wśród
stu księży koncelebrantów był nasz
ks. Wojciech. W nabożeństwie brało
udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów
z całego świata. Głównym elementem dekoracyjnym ołtarza był obraz Miłosierdzia. Pan Jezus pragnął, aby w tym dniu
obraz był publicznie uczczony i by kapłani mówili o Jego niezgłębionym miłosierdziu. Ołtarz jest ustawiony obok
wieży widokowej, wierni patrzyli także
na pomnik Jana Pawła II, który stoi na
wsporniku wieży, ma kształt łodzi. Ideą
pomnika jest Jan Paweł II – Wielki Sternik łodzi Piotrowej, który wskazuje miejsce spotkań z Bogiem miłosiernym.
17 sierpnia 2002 roku podczas ostatniej pielgrzymki do Polski dokonał
w Łagiewnikach aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Pielgrzymi
w skupieniu wysłuchali pięknej homilii
ks. Kardynała, który mówił o znaczeniu
przebaczania i miłości w relacjach ludzkich i w życiu społecznym – „Bogu zależało na tym, aby wzajemne relacje
między nami były oparte na miłości. Bóg
nie chciał i nie chce, aby ludzie z sobą
walczyli. Żyjemy w świecie, w którym
wciąż jeden drugiemu zadaje rany. Musimy opanować sztukę przebaczającej
miłości”. Homilię zakończył słowami:
„Zaufajmy Bożemu Miłosierdziu. Jezu,
ufam Tobie”.
Po mszy św. Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił przed bazyliką dziewięć
nowych dzwonów, stanowiących tzw. ca-

Maria Zadora

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika, w środę – święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki
Europy, w czwartek – wspomnienie św. Piusa V, papieża, w piątek – wspomnienie św.
Józefa, rzemieślnika, w sobotę – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 27 kwietnia
6.00 Śp.Wiktoria i Józef Skupień izmarłe dzieci
7.00 Śp. Helena Biel
7.30 Śp. Zofia Tatar
8.00 Śp. Genowefa Antos
Śp. Eleonora Migdałek - 13 r. śm.
12.00 Śp. Franciszka Lempart
18.00 Sakrament Bierzmowania

Czwartek 30 kwietnia
6.00 Śp. Zofia Tatar
7.00 Śp. Kazimierz Ramuciński
7.30 Śp. Genowefa Hrząstek - 6 r. śm.
8.00 Śp. Katarzyna, Stanisław Gabor
oraz córka Janina Piątek
12.00 Śp.MariaZiaja iza duszewczyśćcu cierpiące
18.00 W 35 r. ślubu Marii i Stanisława Grąckich
w podziękowaniu za łaski z prośbą
o dalsze błog. Boże
Śp. Jan Porzycki

Wtorek 28 kwietnia
6.00 Śp. Maria Olech
7.00 Śp. Zofia Tatar
7.30 O dobrą śmierć dla Amalii i odpusz
czenie grzechów
8.00 Śp. Genowefa Antos
12.00 Śp. Bronisław Marek
18.00 Śp. Franciszka Lempart
Śp. Maria Żak

Piątek 1 maja
6.00 Śp. Władysław Gołąb
7.00 Śp. Franciszka Lempart
7.30 Śp. Zofia Tatar
8.00 Wynagradzającaza grzechy,zniewagiibrak miłości
12.00 Śp. Jan Madyda - 3 r. śm.
16.30 Śp. Grzegorz Korpała -20 r. śm.
18.00 Śp. Julian, Józefa Frączek, syn Ryszard
Śp. Irena Filek

Środa 29 kwietnia
6.00 Śp. Zofia i Wojciech Drewniak
i zmarli synowie i córki
7.00 Śp. Stefania Hrząstek - 6 r. śm.
7.30 Ozdrowie,błog.Boże i opiekęMatkiBożej
wrodziniedla Michaliny
8.00 Śp. Genowefa Antos
12.00 Śp. Tadeusz Kubera - 29 r. śm.
Sp. Kazimierz
18.00 W intencjach nowennowych
Za żywych:
W30r.ślubu Barbary iRyszarda wpodziekowaniu
za otrzymane łaski, z prośbą odalsze błog. Boże
OdaryDuchaŚw.naczasmaturydlaKatarzynyKania
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Józefowska
Śp. Bronisław Marek
Śp. Zofia Tatar
Śp. Irena Filek
Śp. Jan Migdałek

Sobota 2 maja
6.00 Śp. Piotr Jucha - 5 r. śm.
7.00 Śp. Franciszka Lempart
7.30 Śp. Zofia Tatar
8.00 WynagradzającazazniewagiNiepokalanegoSerca
Maryi ibłog.Boże dla Rycerstwa iopiekuna ks. Infułata
12.00 Za Kościół,Ojca Św.Benedykta XVI,o rychłą
beatyfikację sługiBożego Jana Pawła II,za Duchowień
stwo,RadioMaryja,Tv Trwam,
18.00 Śp.MariaiFranciszekPabiańczyk-r.śm.izmarlizrodziny
Śp. Irena Filek
Niedziela 3 maja
6.00 Śp. Genowefa Antos
7.30 OdaryDucha Św.ipomyślnezdanie matury
Śp. Stanisław i Stanisława Kwarciak
9.00 Śp. Janina Bąk - 9 r. śm.
10.30 I Komunia Św.
12.00 I Komunia Św.
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Franciszka Lempart
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

3. Niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia2009r.
1. W poniedziałek 27 kwietnia
ks. bp Jan Zając, po udzieleniu Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży, pobłogosławi 30 świec, które będą znakiem
rozpoczynających się rodzinnych dni papieskich w naszej parafii.

szkoły nr 4. Na godz. 10.00 ze szkoły
nr 2. Na godz. 18.00 zapraszamy tegorocznych maturzystów. O godz. 18.00
w Kaplicy Domu Parafialnego będzie spotkanie rodziców z dziećmi przedszkolnymi, które chcą uczestniczyć w asyście
dziecięcej podczas procesji majowych.

2. We wtorek prosimy matki dzieci
pierwszokomunijnych na godz. 18.00.

6. W pierwszą sobotę nawiedzimy chorych i starszych z Sakramentami Świętymi. Przeżywamy wspomnienie kolejnego miesiąca przejścia Jana Pawła II Wielkiego do domu Ojca niebieskiego. Serdecznie zapraszamy na Mszę św.
o godz. 20.00. Będą uczestniczyły wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej.

3. W środę na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się za
dzieci, które 3 maja przystąpią do pierwszej Komunii św. Natomiast na godz.
18.00 zapraszamy ojców tych dzieci.
W tym dniu rozpoczynamy nowennę
przed uroczystością św. Stanisława, biskupa i męczennika.

7. W przyszłą niedzielę przeżywamy
uroczystość I Komunii Św. na Mszy Św.
o godz. 10.30 i 12.00. Rodziców dzieci
pierwszokomunijnych prosimy, zwyczajem naszej parafii, o dokładne wysprzątanie świątyni przed uroczystością.

4. Od czwartku 30 kwietnia codziennie
o godz. 18.30 odprawiamy nabożeństwo
Majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tegoroczne Maryjne nabożeństwa
wraz z procesją po rynku są modlitewną
prośbą za Ojca Świętego, za Kościół
w Polsce, a także prośbą o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do udziału parafian,
dorosłych, młodzież i dzieci szkolne
w nabożeństwach w kościele, lub przy kaplicach przydrożnych.

8. Od niedzieli 3 maja, aż do ostatniej
niedzieli sierpnia odprawiamy wieczorną
mszę św. w niedziele i święta o godz.
19.00. W niedzielę tę wypada święto Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski. Na mszę św. o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich, którym bliskie są sprawy
naszego miasta i Ojczyzny.

5. W piątek 1 maja modlimy się o miejsca pracy dla bezrobotnych. W tym dniu
jest dyspensa od zachowania postu. Na
godz. 9.00 zapraszamy do spowiedzi dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny ze

9. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona na pokrycie kosztów związanych
z odnowieniem ambony.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Jak dudni w Jakubowej studni
Niestosowne pytanie: „jak dudni”?
Przecież to słowo oznacza hałas, a czasami nawet wielki łomot. Nie. W Jakubowej studni wygrywane są najpiękniejsze melodie o Bożym miłosierdziu, które
nie zna granic. Czymże można wytłumaczyć moją obecność wraz z władzami Samorządu naszego miasta na uroczystościach upamiętniającą 82. rocznicę urodzin obecnego Papieża, jak również jego 4. rocznicę pontyfikatu – jak
niepojętym miłosierdziem Boż ym.
Wszystko to działo się w małym miasteczku niemieckim Marktl am Inn.
W tych dniach na nowo przeżyłem niepojętą siłę rodziny, która żyje Bogiem.
W rodzinie Ratzingerów urodziło się
16 kwietnia 1927 roku nad ranem trzecie
dziecko. Była to Wielka Sobota. Zaledwie po kilku godzinach chłopca zaniesiono do pobliskiego kościoła, żeby go
ochrzcić. Dano mu imię Józef Alojzy.
Rodzice zapragnęli, by ich dziecko było
polane wodą chrzcielną, która w tym dniu
była poświęcana. Niech Boże życie wypełni jak najszybciej duszę naszego dziecka – myślała pobożna matka i ojciec.
Atmosfera religijna rodziny ma pierwszorzędne znaczenie w wychowaniu religijnym dziecka.
W czasie naszego pobytu w tych kwietniowych dniach w niemieckim miasteczku było podpisane przez Burmistrzów
Marktl am Inn oraz włoskiego miasta
Sotto il Monte – tam urodził się Jan XXIII
/Angelo Roncalli/ - aktu tzw. zbratania
miast. Towarzyszyła temu historycznemu
wydarzeniu także nasza P. Burmistrz Ewa
Filipiak, wraz z Przewodniczącym Rady

Miasta P. Zdzisławem Szczurem, oraz
P. Stanisławem Kotarbą.
Małe miasteczko mieszczące się na północy Włoch wydało Wielkiego Ducha
jakim był Jan XXIII. A jakież były przedwojenne Wadowice? Wyszedł z nich
Wielki Jan Paweł II. Marktl to też niewielkie siedlisko ludzi. Jest ich tam
2,5 tys. Zrodził się na tym miejscu Najwybitniejszy współczesny Teolog. O niepojęte wyroki Opatrzności Bożej! Na wieki wychwalać będę Miłosierdzie Boże!
Niezwykłym dla mnie przeżyciem tych
dni było również spotkanie z P. Didymusem Hasenkopf o bujnej siwej fryzurze. Ma teraz 76 lat. Poprzez Polski Konsulat w Monachium dowiedział się, że
delegacja Samorządu wadowickiego będzie gościła podczas kwietniowych uroczystości w Bawarii. Poprosił naszą
P. Burmistrz, ażeby zechciała wraz z towarzyszącymi jej osobami spotkać się
w jego posiadłości. Jest właścicielem fabryki produkującej ze specjalnego materiału wanny łazienkowe, oraz szafki biurowe. Zatrudnia ok. 200 osób. Historia,
którą nam przekazał jest pełna niepojętych zdarzeń. Opowiadał, że jego rodzina – od kilku pokoleń zamieszkiwała
wraz z innymi Niemcami na Bukowinie,
obecnej części Rumunii. Były to tereny
należące do cesarstwa austro-węgierskiego. Nawet jego imię nie jest niemieckie.
Podczas ostatniej wojny, na skutek układu Ribbentrop – Mołotow w 1940 roku
rodziny niemieckie musiały opuścić tamtejsze tereny. Obejmował je Związek
Radziecki. Jego rodzina wraz z 70 innymi została przesiedlona do odległej Pol-4- ski – do Inwałdu. Było ich pięcioro dzieci

wraz z rodzicami. On miał wtedy 7 lat.
W Inwałdzie był do końca 1944 roku.
W 1942 roku zachorował bardzo poważnie. W tym czasie nie było lekarza niemieckiego. Przewieziono go do szpitala
w Wadowicach. Ze wzruszeniem wspominał, jak w tym szpitalu polski lekarz
z niezwykłą troską i mądrością zaopiekował się nim. Przywrócił mu życie. Tak
mówił mając zaszklone łzami oczy. Jak
bardzo chciałby dowiedzieć się o rodzinie tego lekarza, aby im wyrazić swoją
wielką wdzięczność. Snując dalej opowiadanie mówił, jak ojciec przy kolejnym przesiedleniu, wsadził jego matkę
i trójkę dzieci do pociągu, który odjeżdżał
w nieznane. Sam natomiast z dwójką
starszych dzieci, załadował się na furmanką, która wiozła ich na zachód. Pociąg dowiózł ich do Bawarii. Nie mieli
tam znajomych. Zniszczeni przez ostatnie miesiące Niemcy nieżyczliwie patrzyli na nowych. Dano im maleńki,
16 metrowy pokoik. Jego młodsza siostra zachorowała na zapalenie płuc
i zmarła. Ojciec na skutek tułaczki ostatnich miesięcy, oddzielony od dwójki
dzieci, został sam w Austrii. Dowiadywał się od Czerwonego Krzyża o swojej
rodzinie. Nie otrzymał jednak informacji. Jako samotny mężczyzna otrzymał

kartę mobilizacyjną. Wysłano go na front.
Po wojnie rodzina dowiedziała się, że nie
zginął, lecz dostał się do niewoli radzieckiej. Stamtąd nie wrócił. Matka po wojnie z biedy i zmartwienia rozchorowała
się na gruźlicę.
Ze smutkiem słucham losów przesiedlonych Niemców. Myślałem wtedy także o
tysiącach Polaków, którzy na skutek wojny przeżyli gehennę. Ludzie, ludziom zgotowali taki los. My Polacy słusznie twierdzimy, że to Niemcy wywołali wojnę. Oni
spowodowali pożar, który przyniósł takie
zniszczenie. Słuchając tego Niemca, który był ofiarą ostatniej wojny – myślałem,
jak złożona jest historia ludzkiej krzywdy.
On się czuł pokrzywdzony przez historię,
w której przeżywał dzieciństwo i młodość.
Ta okrutna historia II wojny światowej –
jak miażdżący walec – zgniotła w błoto
szlachetne pragnienia setek tysięcy ludzi
różnych narodowości.
Wojna jest nieszczęściem ludzkim.
Uczył o tym Jan XXIII w encyklice
Pacem in terris, jak również nieustannie
przypominał Jan Paweł II w orędziach na
Nowy Rok, a także mówi o tym obecny
papież Benedykt XVI.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybaw nas Panie!
Ks. Infułat

Święto Miłosierdzia w Łagiewnikach
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”
(Dz.299) – powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny. Mówił o tym pragnieniu
aż 14 razy, określając nie tylko miejsce
tego święta w kalendarzu liturgicznym,
ale także cel jego ustanowienia, sposób
przygotowania i obchodzenia. Najwięcej pielgrzymów przybywa do Sanktu- -5-

arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach właśnie w drugą Niedzielę Wielkanocną. Wśród nich od wielu lat są też pielgrzymi z Wadowic, w tym roku przyjechali razem z ks. Wojciechem Szelągiem.
O godz. 10.00 uczestniczyliśmy we
mszy św. odprawionej przez Metropolitę
krakowskiego ks. Kardynała Stanisława
(ciąg dalszy na str.7)

