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5. NIEDZIELA WIELKANOCNA

A jeśli do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie ustawali w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać.
Módlcie się i kształtujcie przez modlitwę wasze życie.

fot. St. Mżyk
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W rodzinnym gronie i w domowym zaciszu wspominamy Osobę i nauczanie Jana
Pawła II. Ponad ćwierć wieku, gdy żył i pełnił Pontyfikat, wskazywał nam drogę,
mówił kiedy źle idziemy, prostował ścieżki nasze.
Dziś żyjemy nadzieją, że ten Człowiek, który zapłacił osobistą cenę za działanie
na rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania między ludźmi rychło znajdzie się
wśród Świętych. I to jako jedyny Święty bardzo nam bliski, z którym dane nam było
spotykać się, który do nas mówił, który bywał w miejscach, gdzie my żyjemy.
Teraz czujemy z Nim więź duchową. Modlimy sie nie tylko dziś za spełnienie
„Santo Subito”.
Zofia Jakubowska
Zenon Jakubowski

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:
Dz 9, 26-31 Gorliwość nawróconego Szawła

LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA:
1 J 3, 18-24 Miłujmy czynem i prawdą

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

EWANGELIA: J 15, 1-8

Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a każdą, która
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła
owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie
trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie
nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do
ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie,
o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami”.
Oto słowo Pańskie

Jestem krzewem winnym
„Praca nad sobą, o której mówię, jest jak
najbardziej osobistą współpracą z Jezusem
Chrystusem, na podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach, wybranych przez
Niego, gdy zawezwał ich do swojej bliskości. Musicie myśleć o sobie w kategoriach
uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma
uczniów, wszyscy jesteśmy Jego uczniami
- jeżeli słuchamy Jego słowa, jeżeli je rozważamy, jeżeli sięgamy w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie, wytrwale nowego człowieka. Nawet
czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie za-

szkodzi, jak się na siebie zgniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoja młodość i gubić wielki skarb,
wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam - każdy,
każda. Tego nas uczy Chrystus, tego nas
uczy Chrystus o każdym z nas i dlatego
wam, młodym, nie wolno stracić z Nim
kontaktu, nie wolno zgubić Jego wejrzenia, bo jeśli by to się stało, przestaniecie
wiedzieć, kim jesteście, przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was,
życie każdego z was, osobowość każdego
z was - jedyna, niepowtarzalna”.
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Jan Paweł II

6. Patriotyczna msza święta
W niedzielę 3 maja o godzinie 19.00
odbyła się w naszej Bazylice tradycyjna
msza święta w intencji mieszkańców naszej małej Ojczyzny i jej Samorządowej
Władzy. Podczas tej mszy świętej kazanie o aktualności ślubów Jana Kazimierza wygłosił ks. Grzegorz Kufel. Oprawa liturgiczna tej mszy świętej była imponująca. Orkiestra Ochotniczej Straży
z Choczni, a także naszego Chóru Parafialnego współbrzmiała pięknym wyko-

Pielgrzymka do Łagiewnik
W pierwszy piątek miesiąca maja pojechaliśmy na krótką pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik. Po przyjeździe na miejsce zobaczyliśmy tłumy ludzi, autokary ze słowacką
rejestracją. Z różnych stron Słowacji
przybyło ok. 20 tys. wiernych, aby uczestniczyć w V Narodowej Pielgrzymce Słowaków do Łagiewnik.
19 IV 2006 roku w dolnej części bazyliki została poświęcona kaplica pw Matki
Boskiej Bolesnej, patronki Słowacji.
Mogliśmy się przekonać, że Sanktuarium
w Łagiewnikach jest miejscem, do którego pielgrzymują nie tylko Polacy.
Uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia i we mszy św. o godz. 16.00, odprawianej przez ośmiu księży, głównym koncelebrantem był ks. Infułat Jakub Gil,
który również wygłosił homilię. Zwrócił
w niej uwagę na cztery sprawy:
- obchody Roku św. Pawła w kościele
katolickim, a zwłaszcza w diecezji krakowskiej (czytanie listów św. Pawła, sympozja, konkursy, pielgrzymki do kościo-7-

naniem różnych pieśni. Kościół wypełniony szta ndarami posz czególnych
szkół, a także określonych służb i związków. Kombatanci w swoich służbowych
mundurach dopełnili bogactwa patriotycznej liturgii. Po mszy świętej przed
naszą Bazyliką było wspólne śpiewanie.
To bardzo dobry pomysł na tworzenie
i pogłębianie więzi mieszkańców miasta, którzy tworzą jeden wspólny dom.
Piękna pogoda, która z upływem czasu
przeszła w nastrojowy majowy wieczór
dopełniła uroczystości patriotycznych
w Wadowicach.
Ks. Proboszcz
łów jubileuszowych w diecezji, śladami
św. Pawła do Grecji, Turcji, Włoch).
Mówiąc o podróżach misyjnych Pawła
nawiązał do 105 pielgrzymek, które odbył
Papież Jan Paweł II do różnych krajów
świata, gdzie zasiewał ziarno ewangelii.
- miesiąc maj to miesiąc pierwszych
komunii św., rodzice winni zwrócić uwagę na właściwe przeżywanie przez dzieci.
- miesiąc maj to najpiękniejszy miesiąc
w roku. Przyroda przez rozkwit mówi
o cudzie życia. Jan Paweł II podczas
III Pielgrzymki do Polski w czerwcu
1987r. powiedział: „O ziemio polska!
Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona! I bądźcie pozdrowieni wy,
Rodacy, którzy znacie radość i gorycz
bytowania na tej ziemi”.
- miesiąc maj to najpiękniejszy czas
wiosennej modlitwy. Przy ukwieconych
grotach i kapliczkach gromadzą się Polacy, aby śpiewać litanię do Matki Bożej,
My też w drodze powrotnej do Wadowic śpiewaliśmy litanię Loretańską i piękne pieśni Maryjne, te znane i mniej znane! Naszemu pielgrzymowaniu towarzyszyła słoneczna, majowa pogoda.
Maria Zadora

Intencje mszalne:
Poniedziałek 11 maja
6.00 Śp. Zofia Tatar
7.00 Śp. Kazimierz Ramuciński
7.30 Śp. Wiktoria Bernaś
8.00 Śp. Irena Filek
12.00 O całkowite oddanie się i zawierze
nie Maryi całej ludzkości
18.00 Śp. Franciszka Lempart
Sp. Jan Adamczyk
Śp. Rodzina Słupskich i Rokitów
Wtorek 12 maja
6.00 Śp. Wacław Lehn
Śp. Roman Piesko
7.00 Śp. Irena Filek
7.30 Śp. Kazimierz Ramuciński
8.00 O zdrowie,błog. Boże iłaskidla Stanisławy
12.00 Śp. Zofia Tatar
18.00 Śp. Franciszka Lempart
Śp. Zofia Pacut - 14 r. śm.
Środa 13 maja
6.00 Śp. ks. Czesław Adamaszek
Sp. Zofia Stawowczyk
7.00 Ozdrowieiopiekę MatkiBożejdla syna Leszka
7.30 Śp. Helena i Szczepan - 1 r. śm.
8.00 Śp. Artur, Marta, Julia
12.00 Śp. Franciszka Lempart
18.00 W intencjach nowennowych
Za żywych:
Oopiekę Bożąi wstawiennictwo Maryidla
rodziny Glajdówz Irlandii
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Zofia Tatar
Śp. Michał Leśniak - 6 r. śm.
Śp. Kazimierz Ramuciński
Śp. Jan Migdałek
Śp. Zofia Chudy
Śp. Mieczysław Piwowarczyk
Sp. Jan Góra
Śp. Janina Kajdas
Śp. Janina Kwaśny
Śp. Franciszek Mydlarz

Czwartek 14 maja
6.00 Śp. Zofia Tatar
7.00 Śp. Zofia Balon
7.30 Śp. Irena Filek
8.00 Śp. Kazimierz Ramuciński
12.00 Śp. Franciszka Lempart
18.00 Śp. Zofia Stanek
Śp.FranciszekiMariaPabiańczyk-r.śm.izmarlizrodziny
Piątek 15 maja
6.00 Śp. Irena Filek
7.00 W intencji dziecka adoptowanego
i dzieci nienarodzonych
7.30 Śp. Kazimierz Ramuciński
8.00 Śp. Zofia Gaczoł
Sp. Zofia Olech
12.00 Śp. Franciszka Lempart
18.00 Śp. Zofia Kolber
Śp. Zofia Tatar
Sobota 16 maja
6.00 Śp. Zofia Tatar
7.00 Śp. Irena Filek
7.30 Śp. Kazimierz Ramuciński
8.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
Sp. Zofia i Władysław Brańka
12.00 Śp. Franciszka Lempart
18.00 Śp. Maria Olech
Sp. Jan Hrzęstek - 3 r. śm.
Niedziela 17 maja
6.00 Śp. Kazimierz Ramuciński
7.30 Śp. Franciszka Lempart
Śp. Jan Bielec, Krystyna Wójtowicz,
Maria i Jerzy Korzenny
9.00 Śp. Zygmunt Kręcioch -9 r. śm.
10.30 Śp. Sławomir Krzesiński
12.00 Śp. Jakub i Zofia Pająk
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Genowefa Antos
Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Pankracego, męczennika, w
środę – wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Fatimy, w czwartek – święto św.
Macieja Apostoła, w sobotę – święto św.
Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,
- 6 - patrona Polski.

5. Niedziela Wielkanocna - 10 maja 2009r.
1. Serdecznie zachęcamy wiernych do
udziału w nabożeństwach majowych
o godz. 18.30. Zwłaszcza Matka Boża zaprasza dzieci szkolne.
2. W środę na Nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o dobre urodzaje.
3. W ostatnim czasie w bazylice naszej
stanęła na swoim miejscu odnowiona ambona. Koszt renowacji wynosi 55 tys. zł.
Zamontowaliśmy w kościele nowe telewizyjne ekrany ułatwiające czytanie tekstów
liturgicznych. Koszt wynosi 17.1 tys. zł.
4. W sobotę 16 maja o godz. 16.00 pielgrzymujemy na Jasną Górę. Koszt przejazdu 30 zł.
5. W poniedziałek 18 maja obchodzimy
89. urodziny Jana Pawła II Wielkiego. Z
tej okazji do Wadowic przybywają uczniowie szkół noszących imię Wielkiego Pa-

Okiem Proboszcza
1.Bazylika inwestuje
W przedostatnim tygodniu kwietnia doczekaliśmy się powrotu na swoje miejsce
odnowionej ambony. Artystyczna pracownia przy Muzeum Archidiecezjalnym
w Krakowie odnawiała wadowicką ambonę przez pół roku – od listopada do kwietnia. Pracownicy relacjonowali mi, iż drzewo było bardzo zniszczone przez korniki,
a zwłaszcza rzeźby. Benedyktyńska praca
w pracowni artystycznej polegała na przywróceniu świetności tej historycznej wadowickiej ambony. Trzeba wspomnieć, że
przez kilka wieków służyła ona do wygłaszania kazań podczas nabożeństw. Stawał
na niej także kardynał Karol Wojtyła.
W czasach posoborowych ambona w liturgii jest mniej przydatna. Częściej korzysta

pieża. O godz. 12.00 mszy św. na rynku
przewodniczy ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy. Dla orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, które również na ten dzień
przyjeżdżają do Wadowic, mszę św. o godz.
18.00 odprawi ks. kard. Stanisław Dziwisz.
6. W sobotę 23 maja zapraszamy na pieszą
pielgrzymkę z Wadowic do Kalwarii. Wyjście
spod Bazyliki o godz. 6.30. W tym dniu na
godz. 9.00 zapraszamy szkołę modlitwy Jana
Pawła II–Totus Tuus. Na godz. 10.00 wyjątkowo zapraszamy grupę modlitw św. o. Pio.
7. We wtorek 26 maja pielgrzymujemy
do Starego Sącza. Wyjazd godzina 7.00.
Przejazd 30 zł. Do kościoła Jubileuszowego do Zakopanego, Olczy pojedziemy
w piątek 29 maja. Wyjazd o godzinie 7.00.
Koszt 30 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
się z pulpitu, który jest obok ołtarza. Sami
księża dość niechętnie wychodzą na ambonę, by stamtąd głosić kazania. Dzięki nagłośnieniu łatwiej jest nawiązać kontakt
z słuchaczami od ambonki, która jest przy
ołtarzu. Również według zaleceń Soboru
Watykańskiego II stół słowa i stół ofiarniczy powinny być blisko siebie. Przez Boże
słowo wchodzimy w tajemnicę czyli misterium męki, śmierci i zmartwychwstania,
która dokonuje się w ofierze mszy świętej.
Faktem jest, że dzięki odnowionej ambonie Bazylika nasza przybrała bogatszy
wygląd. Długa praca wraz z kosztami materiałowymi, zwłaszcza płatkami złota, które w ostatnich miesiącach bardzo podrożały – zaważyła na tym, że koszta renowacyjnej pracy zostały wycenione na
55 000 zł. Będziemy się starali należność
stopniowo wypłacać Pracowni Artystycz-3- nej w Krakowie.

2.Nowa wizualizacja w Bazylice
Od pewnego czasu docierały do mych
proboszczowskich uszów glosy zatroskanych parafian, że w naszej Bazylice
należałoby iść z postępem czasu dotyczącej nowej wizualizacji tekstów pieśni. Ta dawna, która polegała na wkładanych slajdach do rzutnika, a następnie na ich wyświetlaniu na ekranie, już
się zestarzała. Nasi parafianie, jeżdżący po różnych kościołach, zauważyli
w nich nowe formy wyświetlania tekstów pieśni religijnych.
Ponieważ nasza Bazylika jest trójnawowa, należało poszukać sposobu wyświetlania tekstów do trzech poszczególnych
naw. Ks. Krzysztof Główka wraz z Panem Maćkiem Lehrfeldem, posiadających
doskonałą znajomość środków audio-wizualnych, zadecydowali, że optymalnymi sposobami ułatwiającymi naświetlanie tekstów będzie zakup trzech telewi-

zorów, oraz dwóch małych, na chórze i w
prezbiterium. Wraz z całym oprogramowaniem i włożoną pracą nowatorski przekaz audiowizualny kosztuje 17 100 zł.
Dochodzą mnie wiadomości, że nowy
sposób wyświetlania tekstów zdaje egzamin w naszej Bazylice. Przy różnych
okazjach pytam również parafian, jaka
jest obecnie komunikacja wyświetlanych
tekstów i słyszę bardzo pozytywne opinie. Koszta tego nowego sposobu komunikacji są duże – myślę jednak, że warto
inwestować w pomoce duszpasterskie.
Oby one służyły uczestnikom liturgii do
lepszego i bardziej rozumniejszego śpiewu. Niech służą do czynniejszego udziału w nabożeństwach liturgicznych. Zdaję sobie jednak sprawę, że jakość śpiewu
nie zależy tylko od sprzętu, ale w dużej
mierze od umiejętnego prowadzenia
przez Pana Organistę – takiego, że ludzie chętnie śpiewają.

3. Jałmużna Wielkanocna
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego dzieci klas II, które na początku Wielkiego
Postu otrzymały małe tekturowe skarbonki, przyniosły je do kościoła. Skarbonki
te, dzieci wraz z rodzinami, wypełnili

4. Dwa stoły
Uroczystości pierwszokomunijne odbyły się w naszej parafii w pierwszą niedzielę maja. W tym dniu była bardzo piękna pogoda. Wzięło w nich udział prawie
100 dzieci: ze Szkoły nr 2 z ul. Sienkiewicza, oraz ze Szkoły nr 4 z ul. Słowackiego. Wyrażam dużą wdzięczność Rodzicom, Siostrom Katechetkom, oraz -4-

tysiącami groszówek i dwugroszówek
w okresie Wielkiego Postu. Po długim liczeniu z skarbonek tych – naliczyliśmy
sumę 955,36 zł. Małym ofiarodawcom
serdeczne Bóg zapłać.

Dzieciom za włożony trud w przygotowanie na przyjęcie Sakramentu Pokuty,
oraz Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Biorąc udział w przygotowaniach, oraz
uroczystościach, odczuwam, że niektórym rodzicom trudno jest pogodzić stół
eucharystyczny ze stołem biesiadnym.
Przyjęcie Jezusa w kościele, oraz przyjęcie gości w różnych miejscach. Odno-

szę czasami wrażenie, jakby to, co w kościele było tylko lekkim akompaniamentem do tego, co będzie się działo poza
nim. Duży koszt przyjęcia i czasami duże
oczekiwanie od gości –zasłaniają prawdę o której powszechnie się mówi, że
Pierwsza Komunia to najważniejszy
dzień w życiu dziecka.

Jeśli tak – to Bogu dzięki. Obserwując
jednak w tym roku przygotowania do
Pierwszej Komunii Świętej, oraz sam ten
dzień – mam przeświadczenie, że niektórzy rodzice opacznie przekręcili tekst
Dziejów Apostolskich, w którym jest
mowa, że Apostolowie są od przepowiadania wielkich Bożych tajemnic, a diakoni od przygotowania stołów. Siostry
Katechetki niech się zajmują duchowym
przygotowaniem dzieci do I Komunii św.,
a rodzice już tak mają dużo pracy związanej z materialnym przygotowaniem do
tych uroczystości.

To co piszę o napięciu pomiędzy Stołem Eucharystycznym, a stołem biesiadnym może ktoś uznać za wyimaginowany problem księdza. Wielu powie, że
przecież on w Wadowicach nie istnieje.

5. Niespotykana wiara

dziennym. Pragną trudne doświadczenia egzaminacyjne swych dzieci zawierzyć wstawiennictwu Świętego Papieża. Pomyślałem sobie, słowami Jezusa: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie tak jak wierzysz.”

Podczas pierwszych majowych dni nasza Bazylika wypełniała się wieloma
pielgrzymami. Wśród nich byłem poruszony pewną rodziną, która przybyła
z okolic Tarnowa. Przyszli do zakrystii.
Tam się znajdowałem. Poprosili bym
w naszej Bazylice odprawił mszę świętą.
„Niech nam ksiądz wyznaczy termin –
najlepiej w którąś z niedziel. Wtedy możemy przyjechać.”

Drugie zdarzenie związane jest z pięknymi nieszporami, które w niedzielne
popołudnie przy chrzcielnicy papieskiej
odprawili wyżsi przełożeni Towarzystwa
Salezjańskiego. W tych dniach z całego
świata przybyli prowincjałowie Salezjańscy, ażeby wraz z kardynałem Bertone, sekretarzem stanu Ojca Św. Benedykta XVI, który także jest Salezjaninem omawiać najważniejsze sprawy
dotyczące ich zgromadzenia. Bardzo
pragnęli spotkania przy chrzcielnicy
papieskiej w naszej Bazylice i omodlenia charyzmatu związanego z Salezjanami. Cieszyłem się, gdy o tym rozmawiałem z Księdzem Prowincjałem Południowej Prowincji Salezjańskiej.

Tłumaczę im, żeby mszę świętą zamówili w swojej parafii, bo najłatwiej
będzie im w niej uczestniczyć. Matka
wyjaśnia mi, że w ich rodzinie jest bardzo czczony Jan Paweł II. Jej dwoje
dzieci: syn studiujący medycynę, oraz
córka jako studentka AGH, będą
w czerwcu zdawać trudne egzaminy.
Życzą sobie, aby ta msza święta była
odprawiona w kościele, z którym tak
bardzo związany był ich Papież. Oni
odczuwają jego pomoc w życiu co-5-

