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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Niedziela Palmowa
Mêki Pañskiej

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Maria Zadora

DrodzyCzytelnicybiuletynuBazylika
Pracownicy biuletynu parafial-
nego podczas �wi¹t Wielkanoc-
nych ³¹cz¹ siê w sposób specjal-
ny z Czytelnikami i wyra¿aj¹
wdziêczno�æ za serdeczne
przyjmowanie naszego para-
fialnego pisma. Wiemy, ¿e po
11 latach nasz biuletyn jest
sta³ym domownikiem wielu
naszych parafian. Bardzo
nas to cieszy.
¯yczymy Czytelnikom by
nasze pismo nieustannie two-
rzy³o klimat zwyciêskich
�wi¹t Wielkanocnych. Chry-
stus przezwyciê¿aj¹cy naj-
wiêksz¹ klêskê cz³owiecz¹,
jak¹ jest �mieræ, niech ka¿de-
mu z nas dopomaga, by nas ró¿-
ne trudno�ci ¿yciowe nie za³a-
mywa³y. Niech nieustannie umac-
niaj¹ nas s³owaChrystusowe: �Nie
lêkajcie siê � Jam zwyciê¿y³ �wiat.
W górê serca�.

Imieniem Redaktorów Bazyliki
Ks. Jakub Gil � infu³at

ki Bo¿ego Mi³osierdzia
� 27 sierpnia 2005 roku,
w dniu ingresu metro-
polity krakowskiego
kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza do katedry

wawelskiej. Po mszy �w. spotkali�my
siê z ks. dr Franciszkiem �lusarczy-
kiem kustoszem Sanktuarium., który
opowiedzia³ nam o kaplicach znajdu-
j¹cych siê w dolnej czê�ci bazyliki:
kaplicy wêgierskiej � �wiêtych Ob-
cowania, kaplicy s³owackiej � Matki
Bo¿ej Bolesnej, kaplicy �w. Andrze-
ja Aposto³a, która jest darem ko�cio-
³a obrz¹dku grekokatolickiego, kapli-
cy niemieckiej � �w. Krzy¿a, która
zostanie po�wiêcona w tym roku.
Centralne miejsce zajmuje kaplica
�w. Siostry Faustyny, gdzie znajduje
siê Naj�wiêtszy Sakrament.
Z bazyliki udali�my siê na zewn¹trz,
aby obejrzeæ piêkn¹ wystawê obra-
zuj¹c¹ 104 pielgrzymki zagraniczne
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Ojciec
�wiêty odwiedzi³ podczas nich 131
krajów, a w nich 640 miejscowo�ci,
w�ród nich trzy razy nasze miasto.
Przemierzy³ w tym czasie oko³o 1,5
mln kilometrów. Podczas tych wyjaz-
dów poza W³ochy wyg³osi³ prawie
2,5 tys. przemówieñ oficjalnych.
Ogl¹danie piêknych zdjêæ pozwoli³o

nam powróciæ do 26 lat
Pontyfikatu S³ugi Bo-
¿ego Jana Paw³a II, któ-
ry na Stolicy Piotrowej
zasiada³ przez 9497
dni. Kiedy opuszczali�my Sanktu-
arium w £agiewnikach, które jest dzi�
�wiatowym Centrum Kultu Bo¿ego
Mi³osierdzia, dziêkowali�my, ¿e mo-
gli�my siê tutaj modliæ na miesi¹c
przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a II, któ-
ra zosta³a wyznaczona w uroczysto�æ
Bo¿ego Mi³osierdzia.
Z £agiewnik pojechali�my do cen-
trum Krakowa, poszli�my na rynek,
aby zwiedziæ ciekaw¹ wystawê, po-
znaæ pocz¹tek Krakowa, jednego
z najszacowniejszych miast Europy,
którego sercem od XIII wieku by³ ry-
nek. By zobaczyæ ekspozycjê musie-
li�my zej�æ pod Rynek, spacer w g³¹b
ziemi, to zarazem podró¿ w czasie.
Przestrzeñ, któr¹ zobaczyli�my by³a
efektem badañ archeologicznych roz-
poczêtych latem 2005 roku, które
trwa³y 5 lat. Wêdrowali�my z przewod-
niczk¹ poznaj¹c dzieje rynku krakow-
skiego. Pe³ni wra¿eñ pó�nym wieczo-
rem wracali�my do Wadowic, odma-
wiaj¹c Ró¿aniec, ulubion¹ modlitwê
Jana Paw³a II. Ca³e swoje ¿ycie zwi¹-
za³ jak ³añcuchem mi³o�ci i wieñcem
wierno�ci z Matk¹ Naj�wiêtsz¹, a Ona
okrywa³a Go p³aszczem Swej opieki.
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZ LISTU�W.PAW-
£AAPOSTO£ADOFILIPIAN:

PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGIPRO-
ROKAIZAJASZA: Iz 50,4-7

EWANGELIA: Mt 21, 1-11Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Flp 2, 6-11

Nowenna sobót przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a II

(ci¹g dalszy na str. 8)

Dla nas Chrystus sta³ siê pos³uszny a¿ do �mierci, a by³a to �mieræ

na krzy¿u. Dlatego Bóg wywy¿szy³ Go nad wszystko,

i da³ Mu imiê, które jest ponad wszelkie imiê.

Gdy siê przybli¿yli do Jerozolimy
i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej,
wtedy Jezus pos³a³ dwóch uczniów i rzek³
im: «Id�cie dowsi, która jest przedwami,
a zaraz znajdziecie o�licê uwi¹zan¹ i �re-
biê z ni¹. Odwi¹¿cie je i przyprowad�cie
do Mnie! A gdyby wam kto co mówi³,
powiecie: �Pan ich potrzebuje, a zaraz je
pu�ci�». Sta³o siê to, ¿eby siê spe³ni³o s³o-
wo Proroka: Powiedzcie Córze Syjoñ-
skiej: Oto Król twój przychodzi do Cie-
bie ³agodny, siedz¹cy na osio³ku, �rebiê-
ciu o�licy. Uczniowie poszli i uczynili,
jak im Jezus poleci³. Przyprowadzili o�li-

cê i �rebiê i po³o¿yli na nie swe p³aszcze,
a On usiad³ na nich. A ogromny t³um s³a³
swe p³aszcze na drodze, inni obcinali
ga³¹zki z drzew i �cielili na drodze.
A t³umy, które Go poprzedza³y i któ-
re sz³y za Nim, wo³a³y g³o�no: Ho-
sanna Synowi Dawida! B³ogos³awio-
ny Ten, który przychodzi w imiê Pañ-
skie! Hosanna na wysoko�ciach! Gdy
wjecha³ do Jerozolimy, poruszy³o siê
ca³e miasto, i pytano: «Kto to jest?»
A t³umy odpowiada³y: «To jest pro-
rok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Wielki tryumf
Wje¿d¿asz do Jerozolimy. TWO-

JEMU wjazdowi towarzysz¹ �piewy,
rado�æ, a to przecie¿ pocz¹tek TWO-
JEJ agonii. Ju¿ nied³ugo ten sam
t³um bêdzie krzycza³: �Na krzy¿�.
Uczestniczymy w procesjach: Rezu-
rekcyjnych, Bo¿ego Cia³a, odpu-

stach parafialnych. �piewamy pie�ni
uwielbienia. Niesiemy chor¹gwie.
A potem? Po powrocie do domu, jesz-
cze tego samego dnia postêpujemy tak,
jakby GO nie by³o w naszym ¿yciu. Pró-
bujemy �krzy¿owaæ� naszych bliskich.
Zapomnieli�my pie�ni uwielbienia. PA-
NIE, dodaj mi si³, abym móg³ CIÊ wy-
chwalaæ, nie krzy¿owaæ.

14 marca 2011 roku prze¿ywali�my
czwart¹ sobotê nowenny przygoto-
wuj¹cej na beatyfikacjê Jana
Paw³a II. Adoracjê Naj�wiêtszego Sa-
kramentu prowadzi³ ks. Piotr Wiktor
z grup¹ modlitewn¹ Ojca Pio, my�l¹
przewodni¹ by³y s³owa �Chrystus
bogaty w Mi³osierdzie�. W nowen-
nie uczestniczy³a liczna grupa para-
fian z Radoczy: lektorzy, ministran-
ci, oaza, stra¿acy z pocztem sztan-
darowym, KGW. G³ównym konce-
lebransem mszy �w. by³ proboszcz
parafii ks. Henryk M³ynarczyk,
a kazanie wyg³osi³ wikary, ks. Ar-
tur Chrostek. Nawi¹za³ do s³ów

z kazania na górze: �B³ogos³awieni
mi³osierni, albowiem oni mi³osier-
dzia dost¹pi¹�. Niezg³êbiona jedno�æ
Ojca i Syna i Ducha �wiêtego, w któ-
rej mi³o�æ ogarniaj¹c sprawiedliwo�æ
daje pocz¹tek mi³osierdziu. Bóg ob-
jawia swoje mi³osierdzie w sposób
szczególny, równie¿ i przez to, ¿e po-
budza cz³owieka do mi³osierdzia wo-
bec swojego w³asnego Syna, wobec
Ukrzy¿owanego. W³a�nie jako
Ukrzy¿owany Chrystus jest s³owem,
które nie przemija, jest Tym, który
stoi i ko³acze do drzwi serca ka¿de-
go cz³owieka.

Maria Zadora

Pielgrzymka do £agiewnik
28 marca 2011 roku, jak co mie-
si¹c, 50-osobowa grupa pielgrzy-
mów z ks. infu³atem Jakubem Gilem
pojecha³a do Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w £agiewnikach.
Kiedy doje¿d¿ali�my do Krakowa
z daleka by³a widoczna wysoka na
76,18 m wie¿a przy Bazylice Bo¿e-
go Mi³osierdzia, która wpisa³a siê ju¿
w krajobraz Krakowa � miasta Mi³o-
sierdzia, którego dzieje i duchowo�æ
zwi¹zane s¹ wieloma �wi¹tyniami
i dzie³ami mi³osierdzia.
Jan Pawe³ II powiedzia³: �Niech
�wiat³a padaj¹ce z wie¿y ³agiewnic-
kiej �wi¹tyni, które przypominaj¹
promienie z obrazu Jezusa Mi³osier-
nego, rzucaj¹ duchowy blask na ca³¹
Polskê: od Tatr do Ba³tyku, od Bugu
po Odrê i na ca³y �wiat�.

W dolnej czê�ci Bazyliki, w kaplicy
�w. Siostry Faustyny uczestniczymy
we mszy �w. odprawionej przez
ks. Infu³ata. Dziêkujemy za dzieñ be-
atyfikacji S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II,
polecamy sprawy naszej parafii, oraz
w³asne, z którymi pielgrzymujemy.
Wystrój kaplicy �w. Faustyny jest da-
rem Episkopatu W³och. G³ównym jej
elementem jest tabernakulum
w kszta³cie rozkwitaj¹cego kwiatu,
wyra¿aj¹ce prawdê, ¿e Mi³o�æ Bo¿a
jest kwiatem, a Mi³osierdzie jest owo-
cem. Nad nim znajduje siê obraz
�w. Faustyny z Dzienniczkiem. Po-
�wiêcenie kaplicy przez kardyna³a
Camillo Ruiniego, przewodnicz¹cego
Konferencji Episkopatu W³och, nast¹-
pi³o w setn¹ rocznicê chrztu Aposto³-

Ks. St. Gorgol

Kolonia letnia Parafia nasza organizuje kolonie nad morzem w Sopocie
dla dzieci i m³odzie¿y w terminie od 09 � 23 lipca. Szczegó³y s¹ podane na
afiszach przyko�cielnych.



-3-- 6 -

Intencje mszalne: Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej - 17 kwietnia 2011r.

Wielki Pi¹tek 22 kwietnia

18.00 Liturgia Mêki Pañskiej

Wielka Sobota 23 kwietnia
19.00 �p. Wojciech Biel, Stefania i ziêæ Zbigniew

�p. Marian Szymu�
�p. Franciszka i Franciszek So�niccy
�p. Jan Go³¹b
�p.Maria,Zofia,MariaOlech,KazimierzWidlarz
�p. Wojciech Putek i zmarli z rodziny
�p. Tadeusz Le�niak
O b³og. Bo¿e dla Lucyny i Henryka
Mazur w 15 r. �lubu
�p. Wojciech Baran

Niedziela Wielkanocna 24 kwietnia
6.00 �p. Aniela Botko, Kazimierz i Tomasz
7.30 �p. Jerzy Szara

�p.JózefWcis³o-51r.�m.¿onaStanis³awa-13r.�m.
9.00 �p. Ludwika Foltin
10.00 Roków �p. Marek Wcis³o i zmarli

z rodziny Wcis³ów, Paj¹ków i Porzyckich
10.30 �p. Franciszek Ziêba
12.00 �p. Franciszek Madej - 17 r. �m.
13.15 Chrzty
18.00 �p. Maria i Marian Gabryl

Wielki Czwartek 21 kwietnia
Liturgia Wieczerzy Pañskiej
18.00 �p. Tadeusz Kie³taczyñski - 6 r. �m.

O b³og. Bo¿e dla Roberta w 18 r. urodzin
�p. Marian Pióro
�p. Wojciech Stanek
�p. Wit Studnicki
�p. Adam Studnicki - 5 r. �m.
Ob³og.Bo¿edla Janiny iHenrykaw51 r. �lubu
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla ks. Infu³ata Jakuba
oraz ksiê¿y pracuj¹cychw naszej Parafii
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Pelagii Kosek

Poniedzia³ek 18 kwietnia
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Stanis³aw Prorok
7.30 �p. Marian Pióro
8.00 �p. JaninaWarzecha - 1 r. �m.

Sp.FerdynandP³onka,Czes³awaKuczyñska
12.00 �p. Maria Kossowska
18.00 �p. Marian Oboza

�p. Jan Brukwicki

Wtorek 19 kwietnia
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Marian Pióro
7.30 �p. Stanis³aw Prorok
8.00 �p. Stanis³aw Polak - 26 r.�m.
12.00 �p. Maria Kossowska
18.00 �p. Józefa Warcha³

�p. Zofia i Tomasz Styczeñ

�roda 20 kwietnia
6.00 �p. Jan Bogacz, Stanis³aw Ga³
7.00 Oszczê�liwe zdanie matury dla Kingi
7.30 �p. Zofia i Tomasz Styczeñ
8.00 �p. Antoni Kêcki i zmarli rodzice
12.00 �p. JozefaWitek - 1 r. �m.
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Stanis³aw Dolny
�p. Marian Pióro
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p.Maria Kossowska
�p. Stefan Garlacz
�p. Józefa Warcha³
�p. Czes³awa Kot
�p. Stanis³awa Przeciszowska
�p. Emilia Chruszcz
Sp. Maria Faber
Sp. Krzysztof Jucha

1. Dzisiaj uczestniczymy w Wado-
wickiej Drodze Krzy¿owej. Rozpo-
czêcie o godz. 15.00 przy ko�ciele
�w. Piotra. Do udzia³u zapraszamy.

2. Niedziela Palmowa wprowadza
nas w najwiêksze tajemnice nasze-
go zbawienia. W liturgii Wielkiego
Tygodnia mêka, �mieræ i zmar-
twychwstanie uobecnia siê dla na-
szego zbawienia.

3. W poniedzia³ek o godz. 16.00
spotkanie Szko³y Modlitwy Jana
Paw³a II, a o godz. 17.00 Rycerstwa
Niepokalanej. We wtorek na godz.
16.30 prosimy Akcjê Katolick¹.

4. Od Wielkiej �rody do Niedzieli
Zmartwychwstania kancelaria para-
fialna bêdzie nieczynna. Ksiê¿a s¹
zajêci szafowaniem sakramentów �w.,
a zw³aszcza spowiedzi.

5. Nowennê dziewiêciu wieczornych
apeli przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a II
rozpoczniemy w Wielki Pi¹tek.

6. Wielka �roda jest w naszej para-
fii dniem spowiedzi rekolekcyjnej.
Spowiadamy od 6.00-12.00 i od
14.00-18.00. Nie odk³adajmy spo-
wiedzi na Wielki Pi¹tek.

7. W Wielki Czwartek, Wielki Pi¹-
tek i Wielk¹ Sobotê - rano nie ma
nabo¿eñstw w ko�ciele i nie udzie-
lamy Komunii �w.

8. W Wielki Czwartek podczas
Mszy �w. Wieczerzy Pañskiej o godz.
18.00 � prze¿ywamy ustanowienie

Naj�wiêtszego Sakramentu oraz Sakra-
mentu Kap³añstwa. Wdziêczni jeste-
�my wspólnotom parafialnym, które
zamówi³y Msze �wiête za kap³anów.
Odprawimy ceremoniê umycia nóg.
Po tej uroczystej Mszy �w. koncele-
browanej nast¹pi przeniesienie Naj-
�wiêtszego Sakramentu do O³tarza
Wystawienia. Od�piewamy I czê�æ
Gorzkich ¯ali oraz Adoracja do godz.
22.00. Na Adoracjê o godz. 20.00 pro-
simy rodziców dzieci, które w tym
roku przyjm¹ Komuniê �w., natomiast
o godz. 21.00 zapraszamy naszych
pielgrzymów, których Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II przyj¹³ na Watykanie.
Bêdzie to adoracja wielbi¹ca Boga za
wielki dar naszego Papie¿a.

9. W Wielki Pi¹tek Mszy �w. nie ma.
W liturgicznym nabo¿eñstwie, które
rozpoczniemy o godz. 18.00 uobec-
niona jest Mêka i �mieræ Pana Jezusa.
W tym dniu obowi¹zuje post �cis³y.
Nie ma dyspensy. Dzieci szkolne za-
praszamy na adoracjê: godz. 10.00 -
klasy 0,1,2,3. Godz. 11.00 klasy 4,5,6.
Godzina 12.00 klasy: 1,2,3 gimna-
zjum. O godzinie 15.00 odmówimy
Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia,
a nastêpnie odprawimy Drogê Krzy-
¿ow¹ po rynku. Po liturgii wieczornej
przeniesiemy Naj�wiêtszy Sakrament
do Grobu Pañskiego. Od�piewamy
wtedy II i III czê�æ Gorzkich ¯ali. Za-
praszamy na wieczorn¹ adoracjê.
O 21.00 adoracjê poprowadzi Rycer-
stwo Niepokalanej. Na godzinê 22.00

(ci¹g dalszy na str. 4)
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na adoracjê zapraszamy m³odzie¿.
Ofiary sk³adane przy krzy¿u prze-
znaczone s¹ na pomoc dla chrze�ci-
jan mieszkaj¹cych w Ziemi �wiêtej.

10. Wielka Sobota jest dniem ce-
lebracji Chrystusa pogrzebanego.
Adorujemy Pana Jezusa w grobie.
O godzinie 15.00 adoracjê popro-
wadzi Honorowa Stra¿ Serca Bo¿e-
go. Zaleca siê w tym dniu wstrzy-
manie od pokarmów miêsnych.
�wiêcimy pokarmy w naszej Bazy-
lice od godz. 10.00 do 15.00, co pó³
godziny, a w Rokowie o godzinie
10.00. Prosimy, aby �wiêc¹c pokar-
my, podzieliæ siê czê�ci¹ z tymi, któ-
rzy odczuwaj¹ braki. Bêd¹ na to
przeznaczone kosze.

11. Liturgiê Wigilii Wielkanocnej roz-
poczniemy o godzinie 19.00. Nabo-
¿eñstwo Naj�wiêtszej Nocy sk³ada siê
z po�wiêcenia ognia, pascha³u i wody
chrzcielnej zakoñczone Msz¹ �w. wiel-
kanocn¹ ok. godz. 20.00. Mo¿na mieæ
wtedy �wiecê. Procesja Rezurekcyjna
bêdzie oko³o godz. 20.45.

12. Ofiary z przysz³ej niedzieli prze-
znaczymy na wykonanie relikwiarza
zawieraj¹cego relikwie b³og. Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II, które otrzy-
mamy od ks. kard. Stanis³awa Dziwi-
sza podczas dziêkczynnej mszy �w.
15 maja na rynku wadowickim.

13. Do £agiewnik na �wiêto Mi³o-
sierdzia Bo¿ego pojedziemy w nie-
dzielê 1 maja. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu 20 z³.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Wielki Tydzieñ
Na prawie 50 tygodni w roku, tyl-
ko o jednym z nich mówi siê �wiel-
ki�. Sk¹d to liturgiczne okre�lenie?
Bierze siê ono ze zbawczego dzie³a
Chrystusa, które w tym tygodniu siê
uobecnia. Dziêki �wiadomemu prze-
¿ywaniu liturgii, nie tylko wspomi-
namy mêkê, �mieræ i zmartwych-
wstanie Chrystusa, ale w tajemniczy
sposób w nich uczestniczymy. Po to
Pan Jezus przyby³ na ziemiê, aby nas
zbawi³. Dokona³o siê ono dziêki ofie-
rze Jezusa Chrystusa.
Przez wiele lat byli�my �wiadkami
wyj¹tkowego ¿yciowego uczestnic-
twa Jana Paw³a II w ¿ywej historii
Chrystusa. Pod koniec Jego ¿ycia

widzieli�my w Wielki Pi¹tek, jak scho-
rowany Papie¿ przytula krzy¿ do swo-
ich ramion. Wyczuwali�my jak Ukrzy-
¿owany Chrystus przygarnia do Ser-
ca � Swego Namiestnika.
Dziêki beatyfikacji do�wiadczymy
uczestnictwa Ojca �wiêtego w Tajem-
nicy Zmartwychwstania. Zwyciêstwo
Chrystusa odniesione nad mêk¹
i �mierci¹ sta³o siê udzia³em naszego
Najwiêkszego Rodaka. Orêdzie zmar-
twychwsta³ego Chrystusa: �Ufajcie,
Jam zwyciê¿y³ �wiat� by³o realizowa-
ne przez Ojca �wiêtego w Jego wy-
j¹tkowej wierze. Ile¿ to ró¿nych �smo-
ków� przez apostolskie dzia³anie Pa-
pie¿a, Chrystus pokona³ we wspó³cze-

snym �wiecie. Analizuj¹c ¿ycie Pa-
pie¿a dostrzegamy jak bardzo Jezus
pos³ugiwa³ siê swoim Namiestni-
kiem, by ukazywaæ swoj¹ moc.
Beatyfikacja Jana Paw³a II jest po-
niek¹d Jego zmartwychwstaniem.
Z niezbadanych wyroków Boskich
uroczysto�æ tê prze¿ywaæ bêdziemy
w oktawie najwiêkszego �wiêta, ja-
kim jest Zmartwychwstanie Pañskie.
Z Wadowic pojedziemy czteroma
autokarami, aby daæ �wiadectwo na
placu watykañskim, i¿ wadowicza-
nie s¹ tam, gdzie ich Rodak doznaje
wielkiego wyniesienia. Bêdzie to
chlubna nasza reprezentacja. Dobrze,
¿e choæ nas tylu siê nazbiera³o. Wie-
lu bardzo trudno by³o siê zdecydo-
waæ na pielgrzymkê. Z pewno�ci¹
z³o¿y³y siê na to ró¿ne przyczyny.
Mo¿e brak odpowiedniego zdrowia.
Deficyt pieniêdzy � ledwo starcza na
utrzymanie. Przecie¿ to du¿y wyda-
tek � od 600 z³ do 1200 z³. Docho-
dzi do tego jeszcze tzw. kieszonko-
we. Niektórzy nie zdobyli siê na wy-
jazd, bo to zbyt du¿e ryzyko. Nie-
wiadomo, gdzie bêdzie miejsce
w Rzymie. Uwa¿ali, ¿e szkoda tru-
du. Wed³ug nich najlepiej zostaæ i na
miejscu dziêki telewizji tê uroczy-
sto�æ prze¿yæ. Ró¿ne s¹ przyczyny
nik³ego zainteresowania pielgrzymo-
waniem na beatyfikacjê Jana
Paw³a II do Rzymu.
Dobrze jednak, ¿e z bazyliki wa-
dowickiej wyrusz¹ cztery autokary.
Dla pozostaj¹cych na miejscu pro-
gram prze¿ywania beatyfikacji
w naszej parafii jest nastêpuj¹cy:
w sobotê 30 kwietnia od godz. 13.00

do 18.00 jest czuwanie. Poprowadzi
je m³odzie¿ szkó³ wadowickich.
O godz. 18.00 jest msza �w., a po niej
nabo¿eñstwo majowe. Nastêpnie M³o-
dzie¿ Liceum kalwaryjskiego przed-
stawi sceny z ¿ycia Jana Paw³a II.
W wieczór i noc czuwanie popro-
wadz¹ Siostry Zakonne. O godz.
24.00 bêdzie msza �w. Przez ca³¹ noc
bazylika bêdzie otwarta. W niedzielê
1 maja msze �w. bêd¹ w ko�ciele
o godz. 6.00, 7.30, 9.00. Natomiast
o godz. 10.00 msza �w. koncelebro-
wana, której bêdzie przewodniczyæ
ks. infu³at Kazimierz Suder, bêdzie
sprawowana na rynku. Tam najpierw
bêdzie dziêki telebimowi po³¹czenie
z Rzymem, aby uczestniczyæ w akcie
beatyfikacyjnym Jana Paw³a II doko-
nanym przez papie¿a Benedykta XVI,
a nastêpnie po wy³¹czeniu telebimu
bêdziemy uczestniczyæ we mszy �w.
Po jej zakoñczeniu znów po³¹czymy
siê z Watykanem, aby przez telebim
ogl¹dn¹æ papieskie Regina coeli.
W tym dniu mszy �w. o godz. 12.00
nie bêdzie. W bazylice bêdzie jesz-
cze msza �w. o godz. 13.15 i wyj¹t-
kowo o godz. 18.00, a po niej nabo-
¿eñstwo majowe. Po po³udniu bêd¹
na scenie wadowickiej próby artystów
do realizacji wielkiego, dziêkczynne-
go, telewizyjnego koncertu, który roz-
pocznie siê o godz. 19.30. W³a�nie ze
wzglêdu na ten koncert, msza �w. któ-
ra normalnie w maju powinna byæ
o godz. 19.00, bêdzie o 18.00.
Niech b³og. Jan Pawe³ II � nasz Naj-
wiêkszy Rodak, wyprasza nam obfite
b³ogos³awieñstwo Bo¿e.

(ci¹g dalszy ze str. 3)


