(ci¹g dalszy ze str. 7)

na placu koœcielnym ods³oniêto ormiañski kamieñ krzy¿owy – czyli
Chaczkar – upamiêtniaj¹cy Ormian wymordowanych przez Turków
w 1915 roku oraz polskich Ormian
wymordowanych w czasie II wojny
œwiatowej przez nacjonalistów ukraiñskich na kresach po³udniowowschodnich. Chaczkar to krzy¿ kwitn¹cy, bowiem wedle ormiañskiej tradycji po œmierci Chrystusa krzy¿ zakwit³ ró¿ami, których p³atki symbolizuj¹ piêæ ran Zbawiciela.
Opuszczamy koœció³ œw. Miko³aja,
dziêkujemy ks. Proboszczowi za
oprowadzenie, z ksiêdzem spotkamy
siê w Wadowicach w niedziele, bo bêdzie g³osi³ w parafii rekolekcje wielkopostne.

W
£agiewnikach
w Kaplicy Wieczystej
Adoracji przed Najœwiêtszym
Sakramentem
uczestniczymy
we
wspólnej adoracji prowadzonej
przez ks. Infu³ata, modl¹c siê w intencjach, z którymi pielgrzymujemy.
O godz. 17.00 w kaplicy klasztornej przy relikwiach œw. Siostry Faustyny bierzemy udzia³ we mszy œw.
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. pra³ata Jana Franczaka –
proboszcza parafii pw œw. Jana Kantego z Osiedla Widok, który wyg³osi³ piêkne kazanie o oddaniu cz³owieka cz³owiekowi.
Kolejna pielgrzymka w okresie
Wielkiego Postu by³a jedn¹ z form
przygotowañ do godnego prze¿ycia
wielkiej tajemnicy naszej wiary –
zmartwychwstania.
Maria Zadora

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.
Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y
w wierze
dla chwa³y Boga
i Koœcio³a powszechnego.

Jan Miko³ajek, syn Ireneusza i Agnieszki
Weronika Wróbel, córka Krzysztofa i Agnieszki
Jan Kadela, syn Leszka i Anny
Natalia Lempart, córka Jaros³awa i Wiolety
Lena Baron, córka Przemys³awa i Ewy
Milena Tatar, córka Damiana i Joanny
Laura Szatan, córka Rafa³a i Anny
Bartosz Górski, syn Zygmunta i Izabelli
Artur Nastali, syn £ukasza i Sylwii
Kajetan Filipowicz, syn Grzegorza i Katarzyny
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. Niedziela Wielkanocna
Mi³osierdzia Bo¿ego
Ojcze Œwiêty Janie Pawle Wielki, Ciebie wybra³ Bóg, abyœ
w naszych czasach na nowo ukaza³ potêgê i cuda Bo¿ej mi³oœci.
B¹dŸ w niebie naszym Patronem, a gdy wzywaæ bêdziemy
Twojego potê¿nego wstawiennictwa u Tronu Bo¿ego Mi³osierdzia,
uproœ nam ³askê zjednoczenia
z Chrystusem w Eucharsytii i radoœæ trwania w Koœciele.
Kieruj nasze kroki na drogê pokoju, naucz nas ¿yæ w prawdzie
i wolnoœci dzieci Bo¿ych.
Rodzina Walaszków
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Zofia, Zdzis³aw
Sabina, Artur, Grzegorz

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOSTOLSKICH:

LISTU ŒW. JANA APOSTO£A: 1 J 5, 1-6

Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrzeœcijañskiej

EWANGELIA:

Nasz¹ si³¹ jest nasza wiara

J 20, 19-31 B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

2. Niedziela Wielkanocna Mi³osierdzia Bo¿ego - 15.04.2012
1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbieniem Chrystusa Mi³osiernego.
W zamian za nieszpory zapraszamy
dzisiaj na Godzinê Mi³osierdzia
o godz. 15.00.
2. We wtorek spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej o godz. 17.00. Natomiast spotkanie Szko³y Modlitwy
b³. Jana Paw³a II w tym dniu po mszy
œw. wieczornej.
3. W czwartek o godz. 16.30 spotkanie Akcji Katolickiej.
4. Spotkanie grupy modlitwy œw.
o Pio w sobotê o godz. 10.00.
5. Majowe przygotowanie narzeczonych w Bazylice Ofiarowania
NMP bêdzie w sobotê 5 i 12 maja
o godz. 16.00, oraz w niedzielê
6 i 13 maja godz. 9.00.
6. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Wilno i sanktuaria pó³nocnowschodniej Polski od 27 do 29 kwiet-

Pogrzeb
Dobry Jezu,
a nasz Panie,
daj im wieczne
spoczywanie.
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nia. Koszt 450 z³. Spotkanie dla pielgrzymów do Wilna bêdzie we wtorek 24 kwietnia o godz. 18.00 w Klubie Pod Plebani¹
b. Poznañ i Licheñ w dniach 19
i 20 maja. Wyjazd godz. 6.00. Koszt
przejazdu 160 z³.
c. Pielgrzymka do W³och od 15 czerwca do 22 czerwca. Koszt 1.390 z³.
Szczegó³y pielgrzymek i zapisy
w kancelarii parafii.
7. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
8. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Olga Pitu³ej, ur. 1930r., zam. ul. M. Wadowity
Œp. Zofia Kolasa, ur. 1946r., zam. ul. Konstytucji 3 Maja
Œp. Jan Szwed, ur. 1946r., zam. ul. Sadowa
Œp. Marek Kunowski, ur. 1960r., zam. ul. M. Wadowity
Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski, ur. 1974r., zam. ul. Lwowska
Œp. W³adys³aw Dêbski, ur. 1930r., zam. ul. Sadowa
Œp. Józef Hajnosz, ur. 1938r., zam. ul. Lwowska
Œp. Antonia Œcieszka, ur. 1938r., zam. ul. M³yñska

ralny remont dom papieski bêdzie
wielk¹ chwa³¹ naszego miasta. Mocno wierzê, ¿e krzy¿owe dni wa¿nych
wadowickich miejsc siê skoñcz¹ i cieszyæ siê bêdziemy pe³ni¹ ¿ycia odnowionych i zrekonstruowanych
oœrodków.
Obyœmy umieli cierpliwie czekaæ na
cud zmartwychwstania centrum Wadowic!

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Ja chcia³bym z wielkim naciskiem
podkreœliæ moj¹ wiarê, ¿e droga
krzy¿owa tych miejsc siê skoñczy
i po pewnym czasie prze¿yjemy radosne zmartwychwstanie. Uka¿e siê
naszym oczom piêknie zagospodarowany rynek wadowicki. Bêdzie on
przyci¹ga³ mieszkañców i pielgrzymów. Równie¿ prze¿ywaj¹cy gene-

ks. Infu³at

Po trójnawowej i trójprzês³owej

Pielgrzymka w Wielkim Poœcie œwi¹tyni oprowadza nas proboszcz

parafii ks. Tadeusz Nosek. W o³tarzu
g³ównym znajduje siê obraz œw. Miko³aja z XVI wieku, a w zwieñczeniu obraz Matki Boskiej. Obok o³tarza umieszczony jest krzy¿ o³tarzowy, przy którym na B³oniach Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II dokona³ 8 czerwca 1997 roku koronacji œw. Jadwigi,
a 28 maja 2006 roku modli³ siê przy
nim Benedykt XVI. Ks. proboszcz
opowiada³ nam o ró¿nych formach
pracy zwi¹zanych z patronem œwi¹tyni, np. o „Orszaku œw. Miko³aja”.
Jest On patronem daru cz³owieka dla
cz³owieka.
Wewn¹trz koœcio³a ogl¹damy cenny, póŸnogotycki poliptyk z obrazem
œrodkowym wyobra¿aj¹cym Koronacjê NMP. Na dwóch parach obustronnie malowanych skrzyde³ umieszczono postacie œwiêtych. Przed koœcio³em znajduje siê kamienna latarnia
zmar³ych, cenny zabytek obyczajowy. Dawniej latarnie takie umieszczano ko³o cmentarzy lub przed szpitalami dla trêdowatych. W 2004 roku

23 marca 2012 roku, w kolejny
pi¹tek Wielkiego Postu jedziemy na
pielgrzymkê do Krakowa i £agiewnik. Ks. infu³at Jakub Gil przybli¿a
nam intencje pielgrzymowania –
modlitwa o owoce pielgrzymki papie¿a Benedykta XVI do Meksyku
i na Kubê oraz o w³aœciwe prze¿ycie rekolekcji wielkopostnych
w naszej parafii.
Pierwszym miejscem pielgrzymowanie jest koœció³ pw œw. Miko³aja,
po³o¿ony przy jednym z najstarszych
szlaków handlowych, prowadz¹cych
z Ratyzbony do Kijowa. Pierwotnie
lokalizowany by³ na terenie wsi
Pr¹dnik, nale¿¹cej do Opactwa Benedyktynów w Tyñcu. Z czasem
dawna wieœ Pr¹dnik wesz³a w sk³ad
wydzielonej w 1639 roku jurydyki
Weso³a, od której nazwê przyjê³o
przedmieœcie, a przy podziale administracyjnym ca³a dzielnica.
Najstarsza wzmianka o koœciele
pochodzi z 1229 r. Od po³owy XV
stulecia pozostawa³ pod patronatem
Akademii Krakowskiej.
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 16 kwietnia
6.00 Œp. Czes³aw Romanowski
6.45 Œp. Stanis³aw £opatecki
7.30 Œp. Danuta Mrowiec - 2 r. œm.
8.00 Œp. Franciszek W¹drzyk
12.00 Œp. Zofia Ochaman - 14 r. œm.
18.00 Œp. Zofia Stopa
Œp. Teresa Czuba
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla
ks. Tomasza w 50 r. ur.
Wtorek 17 kwietnia
6.00 Œp. Stefania Mnich
O b³og. Bo¿e dla Jana i Ma³gorzaty
w 30r. œlubu oraz dla ca³ej rodziny
6.45 Œp. Antonina Przybylska
7.30 Œp. Czes³aw Romanowski
8.00 Œp. Jan Ochman
12.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
18.00 Œp. Julia, Józefa, Ryszard Fr¹czek
Œp. Józef, Romania, Helena,
Stanis³aw Figura

Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Olga Pitu³ej
Œp. Roman Rosenstrauch - 2 r. œm. oraz zmarli rodzice
Œp. Edward, Jan, Stefania
Œp. Stanis³aw, Franciszka, Stanis³aw Michalik syn
Œp. Jan Rembiesa
Œp. Jerzy, Danuta, Franciszek Filek
Œp. Józef Ziemba, Czes³awa Kuczyñska, Ferdynand P³onka, Janina Warzecha
Czwartek 19 kwietnia
6.00 Œp. Stefania Mnich
Sp. Franciszek W¹drzyk
6.45 Œp. Stanis³aw, Aniela Polak - r. œm.
7.30 Œp. Stanis³aw £opatecki
8.00 Œp. Micha³ Mytnik
12.00 Œp. Czes³aw Romanowski
18.00 Œp. Janina Ziêtal
Œp. Jan Ochman

Pi¹tek 20 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
6.45 Œp. Tadeusz Baca
Œroda 18 kwietnia
7.30 Œp. Franciszek W¹drzyk
6.00 Œp. Tadeusz Baca
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Franciszek Ziaja
8.00 Œp. Kazimierz Sat³awa z rodzicami
7.30 Œp. Stanis³aw Zajdel
12.00 Œp. Czes³aw Romanowski
8.00 Œp. Helena, Stanis³aw Madyda
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
00
12. Dziêkczynno-b³agalna z okazji 70 r.ur.
Œp. Jan Ochman
W³adys³awy z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
O b³og. Bo¿e dla Natalii oraz w 19 r. œlubu
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
Sobota 21 kwietnia
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Krzysztofa
6.00 Œp. Czes³aw Romanowski
Tychowicza w rocznicê urodzin
6.45 Sp. Franciszek W¹drzyk
O uzdrowienia Kubusia za wstawiennic7.30 Œp. Tadeusz Baca
twem NMP i b³og. Jana Paw³a II
Œp. Jadwiga Banaœ - 2 r. œm.
Za zmar³ych
8.00 Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Teresa Jucha
12.00 Œp. Tadeusz Kie³taczyñski - 7 r. œm.
Œp. Ludwik Szczurek
18.00 Œp. Jan Ochman
Œp. Stanis³aw Pardyga³
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Wojciecha i Marioli
Œp. Maciej Chmura
Szczurków z rodzin¹
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Zbigniew Klaja
Niedziela 22 kwietnia
Œp. Stefania Mnich
6.00 Œp. Ludwik, Apolonia Pawlik
Œp. Maria Œwiêch
7.30 Œp. Józef Wcis³o - 52 r. œm.
Œp. Zofia Stopa
O b³og. Bo¿e dla Artura w 18 r. urodzin
Œp. Maria Rajda
9.00 Za parafian
Œp. Czes³aw Romanowski
10.00 Roków: Micha³ Sikora
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
10.30 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿ - 2 r. œm.
Œp. Franciszek W¹drzyk
12.00 Œp. Teresa Jucha
Œp. Stanis³aw £opatecki
13.15 Œp. Jan Czopek i córka Halina
Sp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
18.00 Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Krystyna, Andrzej Glanowski
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Jubileusz ks. Infu³ata Kazimierza Sudera
W Poniedzia³ek Wielkanocny w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 90. rocznicy urodzin
i 65. rocznicy kap³añstwa by³ego, d³u-

goletniego Proboszcza, ks. infu³ata
Kazimierza Sudera. Wœród wielu przemówieñ skierowanych do Dostojnego Jubilata, by³y s³owa obecnego Proboszcza, ks. Stanis³awa Jaœkowca:

Drogi Ksiê¿e Infu³acie, Wielki Jubilacie
Z okazji piêknego Jubileuszu 90-tych urodzin i 65. rocznicy œwiêceñ kap³añskich w imieniu ksiê¿y naszych dekanatów i bêd¹cych na dzisiejszej
uroczystoœci, a tak¿e w imieniu mieszkañców wadowickiej ziemi oraz w³asnym pragnê z³o¿yæ Ksiêdzu Infu³atowi najserdeczniejsze gratulacje oraz
¿yczenia dobrego zdrowia oraz wielu ³ask Bo¿ych.
Pragnê przekazaæ wyrazy g³êbokiego szacunku i szczerej wdziêcznoœci
za wieloletni¹, ofiarn¹ pos³ugê kap³añsk¹. Pos³ugê, która w najtrudniejszych latach pomog³a zachowaæ i umocniæ wiarê oraz przywi¹zanie do
tego miasta i tej parafii.
Nieugiêta postawa i patriotyzm Ksiêdza Infu³ata, wielkie rozmodlenie
i postawa pe³na pokory, ¿yczliwoœæ do ludzi, bêd¹ dla nas wszystkich wzorem do naœladowania i przyk³adem, jak nale¿y broniæ wartoœci, w które siê
wierzy. Wytrwa³oœæ, m¹droœæ i dobroæ Ksiêdza Infu³ata oraz ufne zawierzenie Opatrznoœci Bo¿ej niejednokrotnie podtrzymywa³y na duchu s³abych i w¹tpi¹cych. Ksi¹dz Infu³at sta³ siê autorytetem duchowym i moralnym na wzór Wielkiego Papie¿a B³ogos³awionego Jana Paw³a II, Syna tej
wadowickiej ziemi.
Dostojnemu Ksiêdzu Infu³atowi ¿yczymy obfitych darów Nieba, dobrego zdrowia. Pogody ducha i polecamy opiece Maryi, Matce Nieustaj¹cej
Pomocy”.
Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Na zakoñczenie uroczystoœci ks. infu³at Kazimierz Suder powiedzia³:
Drodzy Wadowiczanie!
Œwiêcenia kap³añskie udzieli³ mnie i trzem kolegom Ksi¹¿e Metropolita
Adam Stefan Sapieha w katedrze na Wawelu w Wielk¹ Sobotê, dnia
5 kwietnia 1947 roku o godz.7.00.
Dnia 29 czerwca 1984 roku ks. Kardyna³ Franciszek Macharski mianowa³ mnie proboszczem w parafii Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny
w Wadowicach. W tym, dniu podczas mszy œw. o godz. 18.00 ks. Biskup
Stanis³aw Smoleñski przedstawi³ moj¹ osob¹ parafianom wadowickim.
W1997 roku osi¹gn¹³em siedemdziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia i zgodnie
w wymogami Soboru Watykañskiego II, zrezygnowa³em z probostwa
w Wadowicach. Na proœbê ks. Infu³ata Bronis³awa Fidelusa, proboszcza
Parafii Mariackiej w Krakowie, otrzyma³em funkcjê spowiednika w tej¿e
Bazylice w dniu 5 lutego 1998 roku i odt¹d pe³niê to zadanie.
Dziœ z wielk¹ wdziêcznoœci¹ wobec Boga w Trójcy Jedynego prze¿ywam w Najœwiêtszej Ofierze w Bazylice wadowickiej 65 lat ¿ycia kap³añskiego, a cztery miesi¹ce póŸniej 90-ty rok ¿ycia.
W Wadowicach urodzi³ siê mój kolega z roku seminaryjnego Karol
Wojty³a, pierwszy Polak na S³u¿bie Piotrowej, który ju¿ w Seminarium
by³ dla mnie wzorem ¿ycia kleryckiego.
Drodzy Parafianie!
W czasie tej Najœwiêtszej Ofiary dziêkowa³em Panu Bogu za piêkn¹
Wasza pos³ugê w budowie dwóch koœcio³ów w wadowickiej parafii: œw.
Piotra Aposto³a w Wadowicach i œw. Joachima i œw. Anny, rodziców Matki
Bo¿ej w Tomicach, które przynosz¹ Wadowicom b³ogos³awione skutki.
Na zakoñczenie proszê Was serdecznie, gdy zakoñczê moje ¿ycie, pochowaæ moje cia³o na cmentarzu w Wadowicach, abym móg³ wraz z Wami
osi¹gn¹æ zbawienie.
Ks. Infu³at Kazimierz Suder
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Powrót do ¿ycia
W historii Polski dostrzegamy
sprzê¿enie dziejów naszego narodu
z histori¹ Jezusa Chrystusa. By³o ono
zw³aszcza widoczne w okresach rozbiorów i okupacji. W trudnych dziejach naszej Ojczyzny wielkie umys³y naszego narodu, chc¹c podtrzymaæ ducha – wyjaœnia³y, ¿e Polska,
która kroczy drog¹ krzy¿ow¹ –
znów zmartwychwstanie. Krzy¿
wielkich utrapieñ i zniewoleñ w odpowiednim czasie zmieni siê w œwit
poranka zmartwychwsta³ego. Po jej
uœmierceniu – Polska o¿yje.
Te historyczne myœli od¿y³y we
mnie w dniach Triduum Sakralnego
oraz poranka wielkanocnego. Patrz¹c na wielk¹ pracê na rynku,
a tak¿e w domu papieskim i obserwuj¹c jak wygrodzone remonty
utrudniaj¹ mieszkañcom komunikacjê – myœla³em o drodze krzy¿owej
naszych dni. Œwi¹tynia nasza odgrodzona od rynku i domu papieskiego. Z du¿¹ trudnoœci¹ mo¿na by³o
w tamtych dniach siê do niej dostaæ.
Wadowicki rynek têtni¹cy przez ca³e
lata ¿yciem – w tych miesi¹cach jest
wielkim placem budowy. Wielu sobie przypomina przedwojenne jarmarki, które gromadzi³y mieszkañców z pobliskich wsi do wadowickiego centrum. Równie¿ defilady
stacjonuj¹cego w koszarach wadowickich wojska polskiego – by³y dla
mieszkañców powodem do dumy.
Po II wojnie œwiatowej, po zmianach
ustrojowych – pochody z okazji
œwiêta robotniczego i „odrodzenia”. -5-

Rynek wadowicki wci¹¿ by³ pe³en
ludzi. Teraz ogrodzony – prze¿ywa
swoj¹ drogê krzy¿ow¹. Trudno po
nim chodziæ.
Podobnie dzieje siê te¿ z najs³awniejszym domem polskim, w którym
przez 18 lat mieszka³ przysz³y Papie¿.
Przez ca³e lata by³ wype³niony pielgrzymami. Siostry Nazaretanki, na
czele z Siostr¹ Magdalen¹, niestrudzenie po nim oprowadza³y tysi¹ce
przychodniów. Przybywaj¹cy z Polski i z zagranicy, ludzie kochaj¹cy
Papie¿a, chcieli widzieæ, dotkn¹æ
miejsc, gdzie Karol Wojty³a spêdzi³
dzieciñstwo i m³odoœæ. Przez ostatnie miesi¹ce zamkniêty, odgrodzony, remontowany dom – jest nieosi¹galny dla przybyszów. Z zewn¹trz
widaæ tylko odgradzaj¹cy p³ot. To
równie¿ jest droga krzy¿owa tak dla
pracuj¹cych w nim w przesz³oœci
Sióstr, jak równie¿ przybywaj¹cych
pielgrzymów.
Nawet takie wa¿ne miejsce, jakim
jest siedziba Urzêdu Miasta, równie¿
jest odgrodzona. Trudno siê do wnêtrza magistratu miejskiego dostaæ.
Cztery bardzo wa¿ne dla Wadowic
miejsca maj¹ bardzo utrudnion¹ komunikacjê.
Patrzê na to, co dzieje siê w centrum Wadowic i myœlê, ¿e jest to czas
drogi krzy¿owej. Wielu obserwuj¹c te
prace ze smutkiem powtarza s³owa
uczniów ewangelicznych: „a myœmy
siê spodziewali!”
(ci¹g dalszy na str. 7)

