Tajemnica Pi¹ta
Ukrzy¿owanie Pana Jezusa
Ojcze, w rêce Twoje oddajê ducha Mojego
Chrystus umiera na krzy¿u – opuszczony przez ludzi, a nawet przez
samego Boga: „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³”. Ten,
który moc¹ Bosk¹ rozmna¿a³ jedzenie, uzdrawia³ chorych, wskrzesza³ umar³ych
– kona na krzy¿u jako „robak, a nie cz³owiek – poœmiewisko ludzi, wzgarda
pospólstwa”. Przez 3 lata uwielbiany i wychwalany: „b³ogos³awione ³ono, które
Ciê nosi³o i piersi, które ssa³eœ”. Przy koñcu ¿ycia zapomniany, opuszczony
i wzgardzony.
Dzieje Chrystusa
wci¹¿ siê uobecniaj¹
w historii Koœcio³a.
Przez przesz³o dwadzieœcia wieków wyœwiadczaj¹cy wielkie dobro ludzkoœci,
a
równoczeœnie
przez ludzi nieustannie
oœmieszany
i krzy¿owany. Przez
dwadzieœcia wieków
wielokrotnie wydawa³o siê, ¿e Koœció³
ju¿ zosta³ uœmiercony, a On wci¹¿ zmartwychwstaje. Istnienie Koœcio³a jest nieustannym przypomnieniem s³ów Zbawiciela „I bramy piekielne ciê nie przemog¹”.
ks. Infu³at
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
5. Niedziela
Wielkiego Postu
Œwiêty Ojcze, Janie Pawle

Wielki, naznaczony œwiêtymi
znakami Mêki naszego Zbawiciela Chrystusa. Ciebie wybra³ Bóg, abyœ w naszych czasach na nowo ukaza³ potêgê
i cuda Bo¿ej mi³oœci. B¹dŸ
w niebie naszym Patronem,
a gdy wzywamy Twojego wstawiennictwa – wyproœ nam ³askê
zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radoœæ
trwania w Koœciele œwiêtym.
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S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-

PROROKA JEREMIASZA:
Jr 31, 31-34

BRAJCZYKÓW:
Hbr 5, 7-9

EWANGELIA: J 12, 20-33 Ziarno, które wpad³szy w ziemiê obumrze, przynosi plon obfity
Wœród tych, którzy przybyli, aby oddaæ
pok³on Bogu w czasie œwiêta, byli te¿ niektórzy Grecy. Oni wiêc przyst¹pili do Filipa, pochodz¹cego z Betsaidy Galilejskiej,
i prosili go, mówi¹c: „Panie, chcemy ujrzeæ Jezusa”. Filip poszed³ i powiedzia³ Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli
i powiedzieli Jezusowi. A Jezus da³ im tak¹
odpowiedŸ: „Nadesz³a godzina, aby zosta³
uwielbiony Syn Cz³owieczy. Zaprawdê,
zaprawdê powiadam wam: Je¿eli ziarno
pszenicy wpad³szy w ziemiê nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze,
przynosi plon obfity. Ten, kto mi³uje swoje ¿ycie, traci je, a kto nienawidzi swego
¿ycia na tym œwiecie, zachowa je na ¿ycie
wieczne. A kto by chcia³ Mi s³u¿yæ, niech
idzie za Mn¹, a gdzie Ja jestem, tam bê-

dzie i mój s³uga. A jeœli ktoœ Mi s³u¿y, uczci
go mój Ojciec. Teraz dusza moja dozna³a
lêku i có¿ mam powiedzieæ? Ojcze, wybaw
Mnie od tej godziny. Nie, w³aœnie dlatego
przyszed³em na tê godzinê. Ojcze, uwielbij
imiê Twoje”. Wtem rozleg³ siê g³os z nieba: «I uwielbi³em i znowu uwielbiê”. T³um
stoj¹cy us³ysza³ to i mówi³: „Zagrzmia³o!”
Inni mówili: „Anio³ przemówi³ do Niego”.
Na to rzek³ Jezus: „G³os ten rozleg³ siê nie
ze wzglêdu na Mnie, ale ze wzglêdu na was.
Teraz odbywa siê s¹d nad tym œwiatem.
Teraz w³adca tego œwiata zostanie precz
wyrzucony. A Ja, gdy zostanê nad ziemiê
wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie”. To powiedzia³ zaznaczaj¹c, jak¹ œmierci¹ mia³ umrzeæ.
Oto s³owo Pañskie

Wspomnienie
Do Królestwa Œwiat³a i Mi³oœci
Odesz³a nasza siostra Stefania pe³na œwiêtoœci
My, którzy pozostajemy na tym ³ez padole
Chcemy zawsze i wszêdzie czyniæ Bo¿¹ Wolê!
Nie chcemy siê smuciæ, lecz ¿yæ przy nadziei
¯e i ¿ycie nasze wnet siê te¿ odmieni
Powstaniemy z martwych,
jak Nasz Pan zmartwychwsta³
I odnajdziemy siê wszyscy,
gdzie jest wieczysta przystañ.
Po odejœciu z tego œwiata œp. Mamy Stefanii - wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla syna ks. kanonika Stanis³awa Jaœkowiec – Proboszcza Bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach oraz dla krewnych, znajomych i wspólnoty parafialnej
przekazuje Krystyna Filipowska
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Program Rekolekcji Wielkopostnych
Niedziela, 25 marca
6.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
7.30 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
9.00 Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y,
10.30 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
12.00 Msza œw. z nauk¹ dla dzieci i rodziców,
13.15 Msza œw. z nauk¹ dla starszych,
16.15 Droga Krzy¿owa,
17.00 Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym,
18.00 Msza œw. z nauk¹ dla ma³¿eñstw.
Poniedzia³ek, 26 marca
6.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
7.30 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
9.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
12.00 Msza œw. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia,
18.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
19.30 Nauka rekolekcyjna dla m³odzie¿y.
Wtorek, 27 marca
6.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
7.30 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
9.00 Droga Krzy¿owa,
10.30 Msza œw. z nauk¹ dla emerytów i rencistów oraz osób samotnych,
12.00 Msza œw. za zmar³ych parafian, z nauk¹ ogóln¹,
18.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹. Na tê mszê œw. zapraszamy równie¿
pracowników urzêdów i instytucji naszego miasta.
19.30 Droga Krzy¿owa z nauk¹ dla m³odzie¿y.
Œroda, 28 marca
6.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
7.30 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
9.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,
12.00 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹. Na tê Mszê œw. zapraszamy grupy
i wspólnoty dzia³aj¹ce przy naszej parafii.
18.00 Msza œw. na zakoñczenie Rekolekcji z nauk¹ ogóln¹. Na tê Mszê œw.
zapraszamy równie¿ nauczycieli i wychowawców.
19.30 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla m³odzie¿y. Na tê mszê œw. zapraszamy
równie¿ rodziców m³odzie¿y, która 21 marca przyjê³a Sakrament
Bierzmowania.
SpowiedŸ w naszej parafii bêdzie w Wielk¹ Œrodê, 04 kwietnia 2012 r.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Poniedzia³ek 26 marca
6.00 Œp. Maria Rajda
7.30 Œp. Jan Mrugacz
Œp. Zofia Stopa
9.00 Œp. Maria Œwiêch
12.00 Œp. Wiktoria Janczur i m¹¿ Eugeniusz
18.00 Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Joanna i Micha³ Chrostek
Wtorek 27 marca
6.00 Œp. Maria Rajda
7.30 Œp. Teresa Czuba
Œp. Jan Mrugacz
Œp. Maria Rajda
12.00 Œp. Marian ¯egliñski - 12 r. œm.
18.00 Œp. Zofia Sadek - 4 r. œm.
Œp. Ludwik Szczurek
Œroda 28 marca
6.00 Za zmar³ych w czyœæcu cierpi¹cych
7.30 Œp. Jan Ochman
Œp. Guy Arnauil
9.00 Œp. Teresa Czuba
12.00 Œp. Maria i Boles³aw z rodzicami
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O uzdrowienia Kubusia za wstawiennciwtem NMP i b³og. Jana Paw³a II
O uzdrowienie Magdaleny
W intencji Chiaro
Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Anna Byrska
Œp. Stefania Mnich
Œp. Olga Pitu³ej
Œp. Wanda Dyrcz - 12 r. œm.
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Zofia Stopa
Œp. Jan Mrugacz
Œp. Maria Rajda
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Józefa i Stefan Kois
-6-

Intencje mszalne:
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Œp. Irena Dusza - Stê¿owska
Œp. El¿bieta Zachura - 16 r. œm.
Œp. Anna Matuszek
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Franciszek W¹drzyk

1. Wspólnota Wiara i Œwiat³o organizuje dzisiaj Kiermasz Œwi¹teczny. Zachêcamy do udzia³u. Dzisiaj
zaczynamy rekolekcje dla doros³ych, m³odzie¿y pozaszkolnej.

6. W Œwiêto Zmartwychwstania
Pañskiego bêdziemy chrzcili na mszy
œw. o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne bêdzie w najbli¿sz¹ sobotê o godz. 17.00.

Czwartek 29 marca
6.00 Œp. Franciszek W¹drzyk
6.45 Œp. Czes³aw Romanowski
7.30 Œp. Maria Rajda
8.00 Œp. Jan Mrugacz
12.00 Œp. Jan Migda³ek - r. œm.
18.00 Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Józefa Kie³taczyñska

2. Jutro Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Jest to Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. Na mszach œw. o godz.
7.30, 12.00 i 18.00 bêdzie mo¿na
podj¹æ siê duchowej adopcji dzieci
poczêtych. Odpowiednie formularze
s¹ wy³o¿one na o³tarzach.

7. Pielgrzymka do Zakopanego –
Dolina Chocho³owska, krokusy –
10 kwietnia. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu 30 z³.

Pi¹tek 30 marca
6.00 Œp. Jan Mrugacz
6.45 Œp. Jan Ochman
7. 30 Œp. Czes³aw Romanowski
8.00 Œp. Maria Rajda
12.00 Œp. Maria Ziaja, Franciszek m¹¿
Œp. Stefania, Franciszek oraz
dusze w czyœæcu cierpiace
18.00 Œp. Franciszek Lach
Œp. Tadeusz Rajda i zmarli z rodziny

Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê o godz. 8.30
i 17.30.

Sobota 31 marca
6.00 Œp. Czes³aw Romanowski
6.45 Œp. Jan Mrugacz
7. 30 Œp. Jadwiga Leœniewska
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
8.00 Œp. Zofia Stopa
12.00 Za koœció³ œwiêty, papie¿a Benedykta XVI,
o rych³¹ kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za Duchowieñstwo, Radio Maryja i TV Trwam
18.00 Œp. Emilia Brzuka³a - r. œm.
Œp. Józefa Kie³taczyñska
Niedziela 1 kwietnia
Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
O Bo¿e b³og. dla Ró¿ Ró¿añcowych i ich rodzin
9.00 Œp. Helena Kap³on
10.00 Roków:
10.30 Œp. Kazimierz Ry³ko
12.00 Œp. Teresa Jucha
13.15 Œp. O. W³adys³aw Kluz - 17 r. œm.
18.00 Œp. Stanis³aw Pardyga³

3. Ofiary sk³adane podczas rekolekcji s¹ przeznaczone na pokrycie
kosztów zorganizowania rekolekcji
dla dzieci, doros³ych i m³odzie¿y.
4. W przysz³¹ Niedzielê Palmow¹
bêdzie uroczysta procesja wraz z poœwiêceniem palm przed msz¹ œw.
o godz. 11.45, a po mszy œw. odbêdzie siê w kaplicy parafialnej konkurs palm. Do udzia³u zapraszamy.
W tym dniu zachêcamy do udzia³u
we wspólnej, wadowickiej Drodze
Krzy¿owej, która rozpocznie siê
o godz. 15.00 przy parafii œw. Piotra. Natomiast o godz. 19.00 koncert
chóru i orkiestry z Wielkiej Brytanii
dla uczczenia 7. rocznicy œmierci
Jana Paw³a II, oraz zbli¿aj¹cej siê
1. rocznicy Jego beatyfikacji.

8. Do £agiewnik na œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego pojedziemy w niedzielê 15 kwietnia. Wyjazd o godz.
8.00. Koszt przejazdu 17 z³.
9. Do Poznania i Lichenia pielgrzymujemy 19 i 20 maja. Wyjazd godz.
6.00. Koszt przejazdu 160 z³.
10. W dniach od 15 czerwca do
22 czerwca odbêdzie siê pielgrzymka do W³och. Koszt 1.390 z³. Szczegó³y pielgrzymki i zapisy w kancelarii parafii.
11. Parafia nasza organizuje kolonie nad morzem w Sopocie dla dzieci i m³odzie¿y w terminie od 13 – 27
lipca. Szczegó³y podane bêd¹ na afiszach przykoœcielnych.
12. Na nadchodz¹cy tydzieñ Wielkiego Postu wszystkim Parafianom
¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Prosimy B³ogos³awionego Jana Paw³a II o pomoc w pobo¿nym prze¿yciu nauk rekolekcyjnych. Polecamy opiece Solenizantów
i Jubilatów nadchodz¹cych dni.

5. Prosimy w najbli¿szym tygodniu
o z³o¿enie daru, czy to ¿ywnoœci, czy
odzie¿y do kosza znajduj¹cego siê
przy o³tarzu œw. Antoniego.
-3- /-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Pochód Œwiêtych
Wadowice s¹ miejscem szczególnie
umi³owanym przez Boga. Przez nasze
miasto przesz³o wielu œwiêtych i b³ogos³awionych. W drugiej po³owie XIX
wieku do gimnazjum wadowickiego
uczêszcza³ pochodz¹cy z Wilamowic
Józef Biba, póŸniejszy arcybiskup
lwowski Józef Bilczewski. Wyniesiony na o³tarze przez Jana Paw³a II.
Klasztor Karmelitów Bosych na Górce budowa³ œw. Rafa³ Kalinowski. Lokalizacjê Sióstr Nazaretanek przy
ul. Lwowskiej wskazywa³a Za³o¿ycielka zakonu, b³ogos³awiona Siostra
Franciszka Siedliska. Równie¿ mieszkañcem karmelu by³ b³ogos³awiony
Alfons Maria Mazurek, a tak¿e S³uga
Bo¿y, o. Rudolf Warzecha. Z niezbadanych wyroków Opatrznoœci Bo¿ej
dzieciñstwo i m³odoœæ w Wadowicach
prze¿y³ Karol Wojty³a, póŸniejszy, tak
bardzo nam bliski Jan Pawe³ II. Wymieni³em imiennie tych, którzy zwi¹zani byli bardzo z ziemi¹ wadowick¹,
a Koœció³ ich wyniós³ na o³tarze. Trzeba na tym miejscu koniecznie wspomnieæ o bardzo wielu bezimiennych,
których imiona i nazwiska s¹ wypisane w Sercu Bo¿ym – ¿yli bardzo œwiêcie – choæ nie s¹ przez Koœció³ kanonizowani. Oni równie¿ s¹ chlub¹ Wadowic. Wspominaj¹c tych, którzy
œwiêcie ¿yli, ale ju¿ odeszli do Pana,
pragnê oddaæ ho³d wszystkim, którzy
aktualnie ¿yj¹ wed³ug Ewangelii na
ziemi wadowickiej, w naszym mieœcie.
Zmagaj¹ siê oni z ró¿norakimi trudnoœciami. Upadaj¹, ale powstaj¹. Wytrwale pod¹¿aj¹ za Chrystusem, który
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jest Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem. S¹ wœród
nich m³odsi i starsi. Bogaci i biedniejsi.
Ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem, jak
równie¿ ci, których m¹droœci uczy³o
¿ycie. Oni wszyscy – naœladuj¹cy Chrystusa Ewangelicznego – te¿ pod¹¿aj¹ do
œwiêtoœci.
1 maja mija pierwsza rocznica wyniesienia na o³tarze naszego najwiêkszego Rodaka, papie¿a Jana Paw³a II. Tê
wspania³¹ uroczystoœæ wielu z nas prze¿y³o w strugach deszczu w Wadowicach. By³a te¿ grupa parafian, którzy
uczestniczyli w beatyfikacji na placu
œw. Piotra przed bazylik¹ watykañsk¹.
Na naszych oczach spe³ni³o siê wielkie
pragnienie i nasza potê¿na modlitwa, i¿
po 6 latach papie¿ Benedykt XVI zaliczy³ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
w poczet B³ogos³awionych.
Pragnêlibyœmy w pierwsz¹ rocznicê
tego wydarzenia – we wtorek 1 maja –
publicznie daæ wyraz uwielbienia Boga
i wielkiej mi³oœci do B³ogos³awionego
Rodaka poprzez nasz udzia³ w tzw. „pochodzie Œwiêtych”. By³aby to uroczysta
procesja rozpoczynaj¹ca siê w koœciele
œw. Piotra, a zakoñczona msz¹ œw. na placu b³og. Jana Paw³a II przed bazylik¹.
Wielkim naszym pragnieniem jest
zorganizowanie pielgrzymki do W³och
na rocznicê beatyfikacji. Bêdzie ona
mia³a miejsce w dniach od 15 do 22
czerwca. Koszt 1.390 z³. Szczegó³y pielgrzymki s¹ umieszczone na plakatach
w gablotach przykoœcielnych. Zapisy
w kancelarii parafii.
Dziel¹c siê z czytelnikami tê radosn¹
wiadomoœci¹ serdecznie zachêcam
wiernych do udzia³u w tej procesji
pierwszomajowej.
ks. Infu³at

Zima w Tatrach
25 luty 2012r., sobotni ranek nie zachêca do wyjœcia z domu, a tym bardziej na pielgrzymkê w Tatry. Prognoza pogody te¿ nie najlepsza, ma padaæ
deszcz ze œniegiem i ma byæ silny wiatr.
Nie zniechêca to 48 pielgrzymów z ks.
Infu³atem Jakubem Gilem, którzy
o godz. 7:00 wyje¿d¿aj¹ z Wadowic do
Doliny Koœcieliskiej. Pogoda zmienia
siê z ka¿dym kilometrem, im bli¿ej Tatr
tym lepsza. Z okien autokaru ogl¹damy oœnie¿one pasma górskie. Kiedy
doje¿d¿amy do Koœcieliska zza chmur
przebija siê s³oñce. Opuszczamy autokar i udajemy siê na wêdrówkê drug¹
co do wielkoœci tatrzañsk¹ dolin¹ d³ugoœci 8 km, zaliczan¹ do najpiêkniejszej w Tatrach. Spacer zaczynamy przy
tzw. Bramie Kantaka. Przez ca³¹ dolinê wzd³u¿ Koœcieliskiego Potoku biegnie asfaltowa droga. „Patrz¹c na ³¹ki,
lasy, Ÿród³a i wznosz¹ce siê ku niebu
szczyty, wszyscy odczuwamy pragnienie by dziêkowaæ Bogu za Jego wspania³e dary i ws³uchuj¹c siê w g³os przyrody s³owami modlitwy wyraziæ zachwyt” – powiedzia³ w 1987r. Jan
Pawe³ II. Im podchodziliœmy wy¿ej
tym piêkniej wy³aniaj¹ siê wierzcho³ki
szczytów. Po przejœciu 6 km dochodzimy do schroniska „Ornak”. Po godzinie wychodzimy przed schronisko sk¹d
roztacza siê przepiêkny widok na najwy¿szy szczyt Tatr Zachodnich – Bystra i grzbiet Ornaku.
W tej niezwyk³ej scenerii o godz.
12:00 odmawiamy modlitwê Anio³
Pañski O godz. 14.00 jesteœmy na parkingu, ale nie jedziemy jeszcze do -5-

domu, jedziemy do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, ufundowanej przez mieszkañców
Zakopanego jako wotum za ocalenie
Jana Paw³a II w czasie zamachu
w 1981 roku. W œwi¹tyni przed figur¹
Matki Bo¿ej dziêkujemy we wspólnej
modlitwie za piêkn¹ pielgrzymkê, prosimy o si³y i zdrowie na dalsze pielgrzymowanie. Ze schodów przed koœcio³em patrzymy na pasmo Tatr z wyró¿niaj¹cym siê szczytem Giewontu
i stoj¹cym od z gór¹ 100 lat krzy¿em:
Z Krzeptówek jedziemy do koœcio³a
Matki Boskiej Czêstochowskiej. Powsta³ on nied³ugo po erygowaniu
pierwszej zakopiañskiej parafii
w 1847r. Rok póŸniej mszê œw. odprawi³ tu pierwszy, d³ugoletni proboszcz
Zakopanego ks. Józef Stolarczyk.
W niewielkiej œwi¹tyni uwagê zwracaj¹
ciekawe elementy wystroju, które s¹
dzie³em twórców ludowych.
Przez murowan¹ bramê przy koœciele wchodzimy na cmentarz zas³u¿onych na Pêksowym Brzyzku. Nazwa
pochodzi od nazwiska rodziny Pêksów,
którzy ofiarowali grunt pod cmentarz,
zaœ brzyzek to z góralskiej gwary –
skarpa nadrzeczna (cmentarz le¿y w³aœnie na skarpie rzeki Cichy Potok).
Pochowano na nim nie tylko licznych
zmar³ych parafian, ale i dziesi¹tki osób
zwi¹zanych z Zakopanem i Tatrami,
a zarazem zas³u¿onych dla kultury i nauki polskiej. W 1931 roku cmentarz
zosta³ uznany za zabytek.
Szczêœliwi wracamy do Wadowic,
dziêkuj¹c ks. Infu³atowiza zorganizowanie pielgrzymki.
Maria Zadora

