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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Niedziela Zmartwychwstania

Pañskiego

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

fot. St. M¿yk

Pamiêtajmy, ¿e mêka Chrystusa

koñczy siê zawsze rado�ci¹

zmartwychwstania. Tote¿ kie-

dy czujesz we w³asnym ser-

cu cierpienie Chrystusa, pa-

miêtaj, ¿e nadej�æmusi zmar-

twychwstanie, musi zaja�nieæ

rado�æ Wielkanocy. Nie po-

zwól, aby smutek tak tob¹ za-

w³adn¹³, ¿e zapomnisz o rado�ci

zmartwychwstania Chrystusa.

Matka Teresa z Kalkuty

O u�miechu

- przewodniku dobrym

Ty nie wiesz jak bardzo
potrzeba
komu� u�miechu twojego �
wiêcej ni¿ chleba bia³ego.

Emil Zegad³owicz

Wiêcej ni¿ czegokol-
wiek na �wiecie
trzeba sercu wie�ci radosnej �
b¹d�¿e dla bli�nich jak dzieciê,
jak dzieñ pogodnej wiosny.
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê Nowenna sobót przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a II

Maria Zadora

Ks. St. Gorgol

DRUGIECZYTANIEZ LISTU�W.PAW-
£AAPOSTO£ADOKOLOSAN:

PIERWSZECZYTANIEZDZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

EWANGELIA: J 20, 1-9 Aposto³owie przy grobie Zmartwychwsta³ego.

Dz 10, 34a. 37-43 Kol 3, 1-4

�wiadectwo Piotra o zmartwychwstaniu. D¹¿cie tam, gdzie jest Chrystus.

Pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze by³o ciem-
no, Maria Magdalena uda³a siê do gro-
bu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od gro-
bu. Pobieg³a wiêc i przyby³a do Szymo-
na Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezusmi³owa³, i rzek³a do nich: «Zabra-
no Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go
po³o¿ono». Wyszed³ wiêc Piotr i ów
uczeñ i szli do grobu.Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeñ wyprzedzi³
Piotra i przyby³ pierwszy do grobu.
A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹ce

p³ótna, jednak¿e nie wszed³ do �rodka.
Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr,
id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza
grobu i ujrza³ le¿¹ce p³ótna oraz chustê,
która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie ra-
zem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹
na jednym miejscu. Wtedy wszed³ do
wnêtrza tak¿e i ów drugi uczeñ, który
przyby³ pierwszydogrobu.Ujrza³ i uwie-
rzy³. Dot¹d bowiem nie rozumieli jesz-
cze Pisma, które mówi, ¿e On ma po-
wstaæ z martwych.

¯aden z uczniów CHRYSTUSA nie
czuwa³ przy grobie. Wychodzi ON
z grobu swobodnie, nieskrêpowany.
£azarza trzeba by³o rozwi¹zaæ, aby
móg³ pój�æ za NIM. Maria Magdale-
na szuka JEZUSA w�ród umar³ych.
�Zabrali PANA� o�wiadcza Aposto-
³om. Przybiegli, zobaczyli i uwierzy-

Tyle pouczeñ, tyle wk³adania �do g³owy�, a oni nic
li. Zmartwychwstanie potrzebuje
�wiadków, tych z epoki JEZUSA
i tych z naszego wieku. �wiadectwo bê-
dzie godne, gdy bêdziemy na�ladow-
cami ZMARTWYCHWSTA£EGO. Daj
�wiadectwo. Daj przyk³ad wiary, ¿e je-
ste� uczniem CHRYSTUSA.

Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego - 24 kwietnia 2011r.
1. �wiêtujemy dzi� Zmartwych-
wstanie Chrystusa. Zmartwychwsta-
³y Pan mówi dzi� do ka¿dego z nas:
�Przestañ siê lêkaæ! Jam jest Pierw-
szy, Ostatni i ¯yj¹cy. By³em umar³y,
a oto znów ¿yjê. Zaufaj Bogu, który
bogaty jest w mi³osierdzie. Jest

z Tob¹ Chrystus, niezawodny Daw-
ca nadziei!� Te s³owa Ojca �w. Jana
Paw³a II s¹ naszymi ¿yczeniami dla
parafian i go�ci.
2. Zachêcamy wiernych do udzia³u
w Apelu Jasnogórskim, który orga-
nizujemy codziennie przy pomniku

19 marca 2011 roku modlili�my siê
podczas 5 soboty nowenny przygo-
towuj¹cej nas na beatyfikacjê Jana
Paw³a II. Adoracjê przed Naj�wiêt-
szym Sakramentem prowadzi³ ks.
Marek Poznañski z grup¹ lektorów.
My�l¹ przewodni¹ by³a praca ludz-
ka. Modlili�my siê za ludzi pracuj¹-
cych w ró¿nych zawodach, za kobie-
ty pracuj¹ce, za bezrobotnych Pola-
ków pracuj¹cych w ró¿nych czê-
�ciach �wiata. Teksty modlitw prze-
platane by³y s³owami pie�ni: np. �Pa-
nie dobry jak chleb, b¹d� uwielbio-
ny od swego Ko�cio³a�. Na koniec
adoracji odmówili�my Litaniê do �w.
Józefa, patrona ludzi pracy, którego
�wiêto przypada dzisiaj.
O godz. 18:00 we mszy �wiêtej
licznie uczestniczyli parafianie z T³u-
czani z ks. proboszczem pra³atem
Stanis³awem W¹sikiem, który wyg³o-
si³ homiliê. Nawi¹za³ w niej do En-
cykliki �Laborem Exercens� � �O
pracy ludzkiej�, któr¹ Ojciec �wiêty
przygotowa³ na 15 maja 1981 r., z
okazji 90 rocznicy og³oszonej przez
Papie¿a Leona XIII prze³omowej
Encykliki dotycz¹cej �kwestii spo-
³ecznej�. Ze wzglêdu na chorobê, po-

byt w szpitalu, Ojciec �wiêty og³osi³
Encyklikê w Castel Gandolfo 14 IX
1981 r. w �wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a
�wiêtego, w trzecim roku swojego
Pontyfikatu.
W naszej bazylice Encyklika przed-
stawiona jest na sklepieniu nawy
bocznej przed wej�ciem do kaplicy
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Namalowano tam obraz ukazuj¹cy
ró¿ne formy ludzkiej pracy przedsta-
wione w Ewangelii.
Ks. Proboszcz Stanis³aw W¹sik
mówi³ o pracy ludzkiej na przestrze-
ni wieków. Ko�ció³ jest przekonany,
¿e praca stanowi podstawowy wy-
miar bytowania cz³owieka na ziemi.
Nawi¹za³ do wydarzeñ z 1981 r. roz-
grywaj¹cych siê w Polsce, o sensie i
znaczeniu pracy w ¿yciu cz³owieka.
Przez pracê cz³owiek uczestniczy w
dziele stworzenia.
Praca ka¿da � zarówno fizyczna,
jak umys³owa � ³¹czy siê nieodzow-
nie z trudem. Ojciec �wiêty w ostat-
nim rozdziale Encykliki pisze: �W
pracy ludzkiej chrze�cijanin odnajdu-
je cz¹stkê chrystusowego Krzy¿a i
przyjmuje j¹ w tym samym duchu
odkupienia, w którym Chrystus
przyj¹³ za nas swój Krzy¿!�.

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wieczno�ci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pogrzeb
�p. Emilia Chruszcz, ur. 1914r., zam. ul. Wi�niowa
�p. Maria Faber, ur. 1932r., zam. Os. Westerplatte
�p. Krzysztof Jucha, ur. 1955r., zam. ul. Zygmunta Starego
�p. Zofia Forystek, ur. 1926r., zam. ul. Jana Matejki
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 29 kwietnia
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Maria Kossowska
7.30 �p. Józefa Warcha³
8.00 �p. Jan Porzycki
12.00 �p. Marian Pióro
18.00 �p. Danuta i Jan �widerga³

�p. Anna Burzej - 9 r. �m. z rodzicami

Sobota 30 kwietnia
6.00 �p. Marian Pióro
7.00 �p. Wojciech Stanek
7.30 �p. Maria Kossowska
8.00 �p. Piotr Cie�lik - 20 r. �m.,

¿ona Stanis³awa, syn Boles³aw
12.00 �p. Józefa Warcha³
18.00 �p. Janina Bub³a - 26 r. �m.

�p. Marian Grzybczyk

Niedziela 1 maja
Dzieñ beatyfikacji Jana Paw³a II

6.00 O ³askê zdrowia dla Bart³omieja za
wstawiennictwem Jana Paw³a II

7.30 �p. Krystyna Matu³a
�p.RomanRosenstrauch-1r.�m.izmarlizrodziny

9.00 �p. Janina B¹k - 11 r. �m. i m¹¿ Jan
10.00 Msza �w. centralna beatyfikacyjna na rynku
13.15 Chrzty
18.00 O b³og. Bo¿e dla Rodziny Lajman i

opiekê M. Bo¿ej i �w. Rodziny

Czwartek 28 kwietnia
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Maria Kossowska
7.30 �p. Marian Pióro
8.00 �p. Józefa Warcha³
12.00 �p. Tadeusz Kubera
18.00 �p. Romana i Józef Figura, syn Stanis³aw

�p. Maria ¯ak - 15 r. �m.

Poniedzia³ek 25 kwietnia
Drugi Dzieñ �wi¹t Wielkanocnych

6.00 �p. Marian Pióro
7.30 �p.Wladys³awBrañka-r.�m.ijegorodzice
9.00 Podziêkowanie za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o b³. Bo¿e i wytrwa³o�æ
w chorobie dla Paw³a

10.00 Roków�p. Józef Mrowiec - 10 r. �m.
�p. Stefania i Czes³aw Gracjasz

10.30 Dziêkczynna o b³og. Bo¿e dla
Cecylii iBoles³awa£aziñskichw50r. �lubu

12.00 O b³. Bo¿e dla Barbary i Stanis³awa
Krystian z podziêkowaniemw25 r. �lubu

13.15 �p. Helena i Tadeusz
18.00 �p. Wojciech Stanek

Wtorek 26 kwietnia
6.00 �p. Marian Pióro
7.00 �p. Wojciech Stanek
7.30 �p. Józefa Warcha³
8.00 �p. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 9 r. �m.
12.00 �p. Janina Kwa�ny - 2 r. �m.
18.00 �p. Józefa i JulianFr¹czek i synRyszard

�p. Melania Moska³a

�roda 27 kwietnia
6.00 �p. Jan Bogacz, Stanis³aw Ga³
7.00 �p. Stanis³awa Przeciszowska
7.30 �p. Mieczys³aw Klimkowicz
8.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

w rodzinach Ewy i Krzysztofa
12.00 O b³og. Bo¿e dla ¿ywych i rado�æ

wieczn¹ dla zmar³ych cz³onkiñ
Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet
p.w �w. Zyty

18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
�p. Marian Pióro
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p.Maria Kossowska
�p. Stefan Garlacz
�p. Józefa Warcha³
�p. Czes³awa Kot
�p. Emilia Chruszcz
Sp. Maria Faber
Sp. Krzysztof Jucha (ci¹g dalszy na str. 4)

Jana Paw³a II o godz. 21:00. Jest to
nasze bezpo�rednie przygotowanie
do beatyfikacji Jana Paw³a II.
3. W naszej bazylice w niedziele
i �wiêta s¹ Nieszpory na pó³ godzi-
ny przed wieczorn¹ Msz¹ �w.
4. Jutro drugi dzieñ �wi¹t Wielka-
nocnych. Porz¹dek mszy �w. jak
w ka¿d¹ niedzielê. Sk³adka przezna-
czona jest na Uniwersytet Papieski
Jana Paw³a II w Krakowie.
5. Przysz³a niedziela 1 maja jest Nie-
dziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego.
W tym dniu w Rzymie Papie¿ Bene-
dykt XVI beatyfikuje Naszego Naj-
wiêkszego Rodaka Jana Paw³a II.
W naszej bazylice w sobotê 30 kwiet-
nia chcemy uczestniczyæ w czuwaniu
od godz. 13:00 do 18:00. Po Mszy
�w. o godz. 18:00 odprawimy pierw-
sze nabo¿eñstwo majowe po³¹czone
z procesj¹: �Ciebie Bo¿e chwalimy za
wyniesienie na o³tarze Ojca �w. Jana
Paw³a II�. Modlitewne czuwanie bê-
dzie w naszej �wi¹tyni przez ca³¹ noc.
Poprowadzi je 15 Sióstr �w. Jana,
wiêkszo�æ z nich jest z zagranicy. O
godz. 21:00 odbêdzie siê apel, a o

24:00 msza �w., tzw. pasterka maryj-
na. W przysz³¹ niedzielê w bazylice
bêd¹ msze �w. o godz. 6:00, 7:30, 9:00
oraz 13:15 i 18:00. Nie bêdzie mszy
�w. o godz. 12:00. O godz. 10:00 bê-
dzie msza �w. na rynku, któr¹ popro-
wadzi ks. infu³at Kazimierz Suder. Na
pocz¹tku mszy po³¹czymy siê telebi-
mem z uroczysto�ciami beatyfikacyj-
nymi w Rzymie. Ze wzglêdu na zorga-
nizowany na rynku koncert telewizyj-
ny o godz. 19:30 mszê �w. w tym dniu
odprawimy o godz. 18:00, a po niej
nabo¿eñstwo majowe.
6. Zachêcamy, by w maju by³y przy-
ozdobione nasze mieszkania portreta-
mi b³ogos³awionego Jana Paw³a II,
a tak¿e flagami polskimi i watykañ-
skimi. Niech przystrojenie naszych
domów �wiadczy o naszym uto¿sa-
mieniu siê z rzymskimi uroczysto�cia-
mi beatyfikacyjnymi.
7. Majowe przygotowanie narzeczo-
nych w Bazylice Ofiarowania NMP
bêdzie w sobotê 7 i 14 maja godz.
16.00, oraz w niedzielê 8 i 15 maja
godz. 9.00. /-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedzia³ek w oktawie Wielkanocy - 25 kwietnia 2011r.
Drugi Dzieñ �wi¹t Wielkanocnych

1. Przez ca³y tydzieñ chcemy braæ
udzia³ w nowennie do Mi³osierdzia Bo-
¿ego, któr¹ odprawiamy o godz. 15.00.
2. Biskupi zachêcaj¹, aby�my
nadchodz¹cy tydzieñ � Tydzieñ
Wielkiej Oktawy �wi¹t Zmartwych-
wstania Pañskiego � nazywany
dawniej Tygodniem Bia³ym, prze-
¿yli przy wy³¹czonych telewizo-
rach i komputerach. Jest to próba

uwalniania siê od uzale¿nienia tele-
wizyjno-komputerowego.
3. W �rodê na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godzi-
nie 8.30 i 17.30 modlimy siê za m³o-
dzie¿, która w najbli¿szych dniach
zdaje egzamin dojrza³o�ci. W tym dniu
tegoroczni maturzy�ci pielgrzymuj¹
na nocne czuwanie na Jasn¹ Gór¹.
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ks. Infu³at

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Przedziwna walka

(ci¹g dalszy ze str. 3)

4. W pi¹tek z racji Uroczystej Okta-
wy Zmartwychwstania Pañskiego
jest dyspensa od spo¿ywania pokar-
mów miêsnych.
5. Uroczysto�æ Pierwszej Komunii
�w. odbêdzie siê w naszej parafii
wyj¹tkowo 3 maja na mszach �w.
o godz. 10:30, 12:00.
6. Parafia nasza organizuje dwa
turnusy kolonii nad morzem dla dzie-
ci i m³odzie¿y. Pierwszy od 26
czerwca-10 lipca, drugi od 09-23 lip-
ca. Szczegó³y podane s¹ na afiszach
przyko�cielnych.

7. W najbli¿szym czasie planujemy
nastêpuj¹ce pielgrzymki:
a) w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿e-
go, 1 maja do £agiewnik Wyjazd godz.
8.00. Koszt 20 z³.
b) 16 maja w poniedzia³ek Apel Jasno-
górski. Wyjazd godz. 15.45. Koszt 30 z³.
c) 19 maja w czwartek do Sandomie-
rza. Wyjazd godz. 6.00, koszt 45 z³.
d) 30 i 31 maja, w poniedzia³ek i wto-
rek do Radia Maryja do Torunia. Wy-
jazd o godz. 6.00 rano, koszt przejazd
i noclegu oraz kolacji i �niadania 160z³.
e) 3 czerwca w pi¹tek w nocy wy-
jazd m³odzie¿y nad Lednicê

W sekwencji wielkanocnej, czyli
w �piewie po drugim czytaniu, s³y-
szymy takie zdanie: ��mieræ zwar³a
siê z ¿yciem w boju � choæ poleg³
Wódz ¿ycia, króluje dzi� ¿ywy�. Te
s³owa w dobitny sposób wyra¿aj¹
historiê ¿ycia Jezusa, który umiera,
a jednak zmartwychwstaje. Ukazuj¹
tak¿e dzieje �wiata � równie¿
i wspó³czesnego. Wci¹¿ do�wiadcza-
my jak gin¹ ró¿ne warto�ci. Przygnê-
bieni jeste�my, ¿e one bezpowrotnie
odchodz¹ w przesz³o�æ. Jeste�my
jednak �wiadkami, ¿e rodz¹ siê
nowe, mo¿e jeszcze piêkniejsze
i barwniejsze formy ¿ycia. Bardzo
nas bol¹ agresywne i krzycz¹ce
wspó³czesne grzechy. Na naszych
oczach umiera piêkno moralnej czy-
sto�ci, czystego przygotowania siê
do ma³¿eñstwa, trwa³ego ma³¿eñ-
stwa. Byliby�my jednak bardzo nie-

sprawiedliwi, gdyby�my nie widzieli
i nie doceniali bardzo wielu m³odych
ludzi, którzy pragn¹ nale¿eæ do ruchu
czystych serc. Zmagaj¹ siê z prze¿y-
waniem piêknej, czystej mi³o�ci. Zma-
gaj¹ siê i dziêki ³asce Bo¿ej trwaj¹.
W tej dziedzinie na naszych oczach
�mieræ zwar³a siê z ¿yciem� Ile¿ jest
innych rozdzia³ów ¿ycia ludzkiego,
gdzie nieustannie s³yszymy o klêskach
moralnych. One s¹ nag³a�niane
w my�l medialnej zasady, ¿e z³a wia-
domo�æ to bardzo medialna, czyli do-
brze sprzedana wiadomo�æ. Trzeba te¿
tu wspomnieæ o bardzo nag³o�nio-
nych pochodach par gejowskich i les-
bijskich. A jednak wiemy, ¿e przy-
sz³o�æ ma mi³o�æ miêdzy mê¿czyzn¹
a kobiet¹, ona jest podstaw¹ rodziny.
Wielkanocna pie�ñ, zwana sekwencj¹
w sposób precyzyjny wyra¿a prawdê,
¿e ¿ycie jest silniejsze ni¿eli �mieræ.

Ostatecznie nie Wielki Pi¹tek z krzy-
¿em na Golgocie, ale poranek wiel-
kanocny ze Zmartwychwsta³ym Pa-
nem jest naszym najwiêkszym �wiê-
tem. To jest prawdziwa Ewangelia,
czyli radosna wie�æ i piêkna pie�ñ.
To jest przyczyna naszej rado�ci.
Z Chrystusem zmartwychwsta³ym

nale¿ymy do ludzi, którzy wygrywaj¹
¿ycie. Razem z nim zawsze jeste�my
w sytuacji ¿yciowo wygranej. To jest
�ród³o naszej nadziei i chrze�cijañskie-
go optymizmu.
¯yczê wszystkim Drogim Czytelnikom
naszego biuletynu takiej si³y optymizmu,
która wci¹¿ zwyciê¿a i zwyciê¿y.

Kard. Wojty³a wobec odnowionej liturgii
Dla urzeczywistnienia wielkiego
dzia³a odkupienia Chrystus jest
zawsze obecny w swoim Ko�cie-
le, szczególnie w czynno�ciach li-
turgicznych. Jest obecny w Ofie-
rze mszy �w., czy to w osobie
sprawuj¹cego, czy pod postacia-
mi eucharystycznymi. Jest obec-
ny w swoim s³owie, albowiem gdy
w ko�ciele czyta siê Pismo �w.,
wówczas On sam mówi.
Jest obecny te¿, gdy ko�ció³ mo-
dli siê i �piewa psalmy. S³usznie
przeto uwa¿a siê liturgiê za wyko-
nywanie kap³añskiego urzêdu Je-
zusa Chrystusa.
To, co g³osi³ i naucza³ Sobór, ów-
czesny biskup Krakowa, uczestnik
wszystkich sesji soborowych stara³
siê przenie�æ na teren swojej diece-
zji. Troskê ks. kard. Wojty³y prze-
¿ywali�my w ró¿noraki sposób jaki
On nam podsuwa³.
Znamienne by³o to, ¿e wcielany
by³ Sobór nie �odgórnie� lecz po-
przez konsultacjê z wiernymi. Nie
tylko nas uczy³ o czym dyskutowali
Ojcowie Soborowi, ale pyta³ nas da-
j¹c dane zagadnienia do przemy�le-

nia i danie odpowiedzi w formie pi-
semnej. By³y one podane z ambony
i móg³ ka¿dy na nie siê wypowiedzieæ
i w formie pisemnej przekazaæ.
Aby te przekazy by³y skoordyno-
wane i wcze�niej przedyskutowane
powo³a³ tzw. Zespo³y Studyjne. Przy
naszej parafii istnia³ taki Zespó³,
który wspó³tworzyli cz³onkowie
Klubu Inteligencji Katolickiej. Gdy
koñczy³ siê Sobór p³ynê³y lata
wdra¿ania go w ¿ycie w Ko�ciele,
w diecezji i w parafii.
I nasza parafia w tym trudzie Ojca
Archidiecezji nie pró¿nowa³a. Uda³o
mi siê utworzyæ trzy Zespo³y Studyj-
ne: pierwszy z Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej, drugi z gorliwych rodziców
dzieci pierwszokomunijnych i trzeci
z lektorów przyjêtych do pos³ugi S³o-
wa Bo¿ego przez kardyna³a Karola
Wojty³ê dn. 21 listopada 1973r.
Uwieñczeniem prac i przemy�leñ
owych Zespo³ów by³o podpisanie ju¿
przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II
8 czerwca 1979 roku dokumentów
Synodu Krakowskiego.

Ks. pra³at Z.Ka³wa


