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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
4.  N i e d z i e l a  W i e l k a n o c n a

Siostra F r a n c i s z k a

J e s t e m  D o b r y m  P a s t e r z e m

Znam owce moje, a moje Mnie znaj¹.
(J10/14)

Ka¿dy jest pasterzem: rodzice, nauczyciele, kap³ani.

Wszyscy, którzy zajmuj¹ siê ludŸmi mog¹ do-

brze spe³niaæ swe pos³annictwo za cenê

nieustannego poznawania swych

„owiec”.  Dzieci dla rodziców to

zajmuj¹ca ksi¹¿ka, któr¹ nie-

ustannie czytaj¹. Ucznio-

wie dla nauczycieli to

tablica, na której

wci¹¿ pisz¹. Para-

fianie dla ksiêdza

nigdy nie mog¹

byæ anonimowi.

Obserwator

Mój brat jest wystarczaj¹co silny, by rz¹dziæ Koœcio³em - uwa¿a

siostra papie¿a Franciszka, Maria Elena Bergoglio. Ta 64-letnia obec-

nie gospodyni domowa miesz-

ka w Ituzaingó na przedmieœciach Bu-

enos Aires. Jest ostatni¹ ¿yj¹c¹ osob¹

z rodzeñstwa Ojca Œwiêtego.

Maria Elena Bergoglio wyznaje, ¿e

przed konklawe mia³a swego latyno-

amerykañskiego kandydata na pa-

pie¿a - by³ nim kard. Odilo Pedro

Scherer z Brazylii, którego zawsze

podziwia³a, gdy¿ zdawa³ siê staæ po

stronie ubogich. Dlaczego on, a nie

jej brat? „Bo chcia³am, by wróci³!” -

odpowiada. Uwa¿a ona, ¿e odk¹d za-

zwyczaj nieœmia³y i powœci¹gliwy

brat zosta³ wybrany papie¿em, wyda-

je siê ³atwiej wyra¿aæ publicznie swo-

je uczucia, co przypisuje ona asysten-

cji Ducha Œwiêtego. Tym, którzy zasta-

nawiaj¹ siê, czy jest on wystarczaj¹co

silny, by rzeczywiœcie „sprawowaæ kon-

trolê nad Watykanem”, odpowiada, ¿e

ma on silny charakter i g³êbokie, a zara-

zem niez³omne przekonania. KAI
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIÊGI APO-
KALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A:

My ludem Pana i Jego owcami.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

Dz 13, 14.43-52

EWANGELIA:  J 10, 27-30 Jezus daje swoim owcom ¿ycie wieczne

Ap 7, 9.14b-17

Aposto³owie zwracaj¹ sie do pogan
Baranek bêdzie ich pas³ i prowadzi³ ich do
¿róde³ wód ¿ycia

Jezus powiedzia³: «Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za
Mn¹ i Ja dajê im ¿ycie wieczne. Nie zgin¹ one na wieki i nikt nie wyrwie ich
z mojej rêki. Ojciec mój, który Mi je da³, jest wiêkszy od wszystkich. I nikt nie
mo¿e ich wyrwaæ z rêki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteœmy».

/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

4. Niedziela Wielkanocna - 21 kwietnia 2013
1. Dzisiaj prze¿ywamy Œwiato-

wy Dzieñ Modlitw o Powo³ania Ka-

p³añskie i Zakonne oraz rozpoczê-

cie kwartalnych dni modlitw w tej

intencji.

2. Od jutra do przysz³ej niedzieli

w Bazylice bêdzie wystawa prac ry-

sunkowych i fotograficznych, które

ukazuj¹ kapliczki przydro¿ne powia-

tu wadowickiego. Prezentacja ta zo-

sta³a przygotowana przez uczniów

Technikum Nr 3 im. ks. Jana Twar-

dowskiego w Wadowicach.

3. Uczniów kl. I i II Gimnazjum

zapraszamy w pi¹tek 26 kwietnia na

mszê œw. na godz. 18.00, po której

bêd¹ zapisy do grup przygotowuj¹-

cych do Sakramentu Bierzmowania.

4. W œrodê 1 maja, w rocznicê

beatyfikacji Jana Paw³a II, o godz.

9.00 celebrowaæ bêdziemy uroczyst¹

mszê œw., a nastêpnie procesja do

koœcio³a œw. Piotra.

5. Œwiêci tego tygodnia: w czwar-

tek – œwiêto œw. Marka, Ewangelisty.

6. Zachêcamy do ogl¹dania

programów telewizyjnych o tema-

tyce religijnej oraz do czytania pra-

sy katolickiej.

7. Na nowy tydzieñ ¿yczymy

wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñ-

stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem

B³ogos³awionego Jana Paw³a II, po-

lecamy opiece Solenizantów i Jubi-

latów nadchodz¹cych dni.

Œ w i ê c o n e

Ks. Infu³at

W niedzielê 14 kwietnia
wspólnota ¯ywego Ró¿añca
urz¹dzi³a w domu katolickim
„œwiêcone”. Ks. Stefan Tro-
jan, opiekun tej grupy, po-
œwiêci³ obfitoœæ ró¿norakich,
wielkanocnych przysmaków
przygotowanych przez
cz³onkinie ¿ywego ró¿añca.
Tym razem to piêkne spo-
tkanie przygotowa³a Ró¿a –
Pani Marii Augustyniak.

W tym roku to radosne
spotkanie by³o jedno z nie-
licznych w naszej parafialnej wspól-
nocie. Jedno jest pewne, ¿e uœwiêco-
ne tradycj¹ spotkania czyni¹ ¿ycie
³atwiejsze i radoœniejsze. Modlitwa

ró¿añcowa jest najprostsz¹, bo
wyjêt¹ z Ewangelii. W ci¹gu
wieków powstawa³y ró¿ne for-
my czci Matki Bo¿ej. Prze¿y-
wa³y siê one. Modlitwa ró¿añ-
cowa nie starzeje siê. Jest we
wspó³czesnych czasach anti-
dotum na zanik wiary w Boga
i wiary w Koœció³. Rozwój
wspólnoty ¯ywego Ró¿añca
jest czytelnym wskaŸnikiem
rozwoju ¿ycia religijnego
w parafii. Koœció³ wdziêcz-
ny jest tym wszystkim, któ-

rzy bior¹ do r¹k ró¿aniec i na nim siê
modl¹. Naszym Ró¿om Ró¿añcowym
za tak¹ postawê wyra¿amy wielk¹
wdziêcznoœæ.

U œ m i e c h  M a t k i
Ostatnia pielgrzymka na Apel 16

kwietnia by³a dla nas wielkim zasko-
czeniem. Uroczyste rozmiary tego
Apelu przeros³y nasze najœmielsze
oczekiwania. Papieski kaznodzieja,
podesz³y ju¿ wiekiem, o. Francisz-
kanin Cantalamassa prowadzi³ roz-
wa¿anie apelowe. Do³¹czy³ do nich
swe przemyœlenia Kardyna³, który
przewodniczy Watykañskiej Kon-
gregacji ds. Duchowieñstwa. W ten
wieczór Maryjna Kaplica na Jasnej
Górze wype³ni³a siê rzesz¹ kleryków

z ró¿nych stron Polski. Bardzo siê
ucieszy³em, gdy przy spotkaniu
z ks. Rektorem naszego Krakow-
skiego Seminarium – ks. prof. Ro-
manem Pindlem dowiedzia³em siê,
¿e on by³ wspó³organizatorem tego
nadzwyczajnego spotkania. Zauwa-
¿am, ¿e Matka Bo¿a Jasnogórska
nasz pobyt 16-go ka¿dego miesi¹ca
obdarza bardzo ciekawymi Apelami.
B¹dŸ pozdrowiona Maryjo, Prze-
wodniczko naszego ¿yciowego piel-
grzymowania.

Ks. Infu³at
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Intencje mszalne:Poniedzia³ek 22 kwietnia
  6.00 Œp. Anna Mleczko

Œp. Stefania Pijanowska
  6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Halina Zmys³owska
  8.00 Œp. Rozalia Panek
12.00 Œp. Krzysztof Morawiec
18.00 Œp. Maria Stanik

Œp. Leszek Hojnic

Wtorek 23 kwietnia
  6.00 O zdrowie i ³askê czystoœci dla

Jerzego Zembronia
Œp. Krzysztof Morawiec

  6.45 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

  7.30 Œp. Emil ̄ aba
  8.00 Œp. Rozalia Panek
12.00 Œp. Jerzy Kolasa - 1 r.œm.
18.00 Œp. Wojciech Biel, ¿. Stefania,

s. Stanis³aw, ziêæ Zbigniew
Œp. Leszek Hojnic

Œroda 24 kwietnia
  6.00 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

Œp. Anna Biegun
  6.45 Œp. Anna Mleczko
  7.30 Œp. Rozalia Panek
  8.00 Œp. Aniela, Tomasz i Kazimierz Batko
12.00 Œp. Czes³aw Lurka
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
W int. Jasia w 1 r. urodzin o b³. Bo¿e dla
niego i rodziców
O zdrowie dla Kamila Góral przez rêce MB
Nieustaj¹cej Pomocy
Za zmar³ych:
Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Mieczys³aw Klimkowicz - 11 r.œm.
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Leszek Hojnic
Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Irena Fr¹czek
Œp. W³adys³awa Pustelnik

Czwartek 25 kwietnia
  6.00 Œp. Leopold i Joanna Nicieja
  6.45 Œp. Stefania Pijanowska
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Stanis³awa Skoczylas
18.00 Œp. Rozalia Panek

Œp. Leszek Hojnic

Pi¹tek 26 kwietnia
  6.00 Œp. Józef i Wiktoria Skupieñ, zmar³e dzieci
  6.45 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  7.30 Œp. Zbigniew Wójcik

Œp. Wojciech i Zofia Drewniak oraz
o zdrowie i b³. Bo¿e dla ich syna Wojciecha

  8.00 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 11 r.œm.
12.00 W intencji pomordowanych nauczycieli

i pracowników oœwiaty na wschodzie i na
zachodzie

18.00 Œp. Rozalia Panek
Œp. Leszek Hojnic

Sobota 27 kwietnia
  6.00 Œp. Leszek Hojnic
  6.45 Œp. Wojciech Miarka
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena
  8.00 Œp. Halina Zmys³owska
12.00 Œp. Jan i Danuta Szwed
18.00 Œp. Rozalia Panek

Œp. Maria i Marian Gabryl

Niedziela 28 kwietnia
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Antoni T³umak, ¿. Helena

Œp. Rozalia Panek
 9.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
 9.00 Roków: Œp. Franciszek B¹k - 3 r.œm.
10.30 Œp. W³adys³aw Brañka i rodzice
12.00 Œp. W³adys³aw Rajda i syn Leszek
13.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Magdaleny
18.00 Œp. Marian Szymuœ

ks. Proboszcz

Arkadiusz Fary, syn Seweryna i Moniki

Kornel £ukasik, syn Krzysztofa i Katarzyny

Z radoœci¹ informujemy, ¿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.

B ó g ,  D o b r y  P a s t e r z

Kiedy patrzê na poczynania dzisiej-

szego cz³owieka pe³nego dumy ze

swoich osi¹gniêæ, zastanawiam siê,

czy on potrzebuje pasterza, o którym

mówi dzisiejsza Ewangelia?

Czy potrzebuje kogoœ, kto by go

prowadzi³ przez ¿ycie i odkrywa³

przed nim prawdy Bo¿e? Czy istnieje

w nim jakaœ têsknota za tym, by go

ktoœ odnalaz³, gdy ¿ycie zbije go z nóg

i powali przy drodze? OdpowiedŸ nie

jest jednoznaczna.

Ludzie zdrowi, m³odzi, czêsto op³y-

waj¹cy w liczne dobra materialne

mówi¹, ¿e œwietnie daj¹ sobie radê

sami i Chrystus jest im niepotrzebny.

Z drugiej jednak strony pojawia siê

u nich poczucie, ¿e dzie³a które

tworz¹ zaczynaj¹ ich przerastaæ i wy-

mykaæ siê spod kontroli.

Czuj¹ siê zagubieni i zagro¿eni.

Wtedy pojawia siê problem Boga i za-

czynaj¹ szukaæ kogoœ, kto by ich wy-

prowadzi³ z tej matni.

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e cz³owiek

oprócz zagro¿enia zewnêtrznego

bywa te¿ osaczony od wewn¹trz,

przez osobiste winy i nierzadko g³ê-

boko zraniony.

Zagro¿ony i przera¿ony odkrywa,

¿e nie jest w stanie sam siebie ule-

czyæ. Dochodzi wówczas do wniosku

– je¿eli oczywiœcie zosta³o mu cho-

cia¿ trochê wiary – ¿e pomoc mo¿e

przyjœæ jednak od Chrystusa.

Uœwiadamia sobie, ¿e On i tylko On

mo¿e odbudowaæ w nim nadziejê

i mi³oœæ. Dlatego zawsze by³o i bê-

dzie „zapotrzebowanie” na Chrystu-

sa, Dobrego Pasterza, który jedynie

potrafi przeprowadziæ cz³owieka

przez wszystkie zagro¿enia.
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ks. Infu³at

W a ¿ n e  t y g o d n i e

Ks. Infu³at

Ewangeliczne nauczanie podkreœla
prawdê, i¿ ka¿dy cz³owiek jest raczej
dzier¿awc¹ i u¿ytkownikiem dóbr
ziemskich, ni¿eli ich panem. Ze spra-
wiedliwoœci powinien obdarowywaæ
potrzebuj¹cych. Tym bardziej mi³o-
sierna mi³oœæ winna go sk³aniaæ do
takiej postawy.

Biedny biskup, biedny kap³an – to
nie ten, który nie ma. On umie zdo-
bywaæ po to, ¿eby potrzebuj¹cym
dawaæ. Czym wiêkszy ma talent
w nabywaniu, tym szczodrzej powi-
nien obdarowywaæ. Biedny biedne-
go nie utrzyma. Tylko ten, co posia-
da mo¿e obdzielaæ.

Taki by³ i jest ks. kard. Franciszek
Macharski.

Mia³ w Roku Wiary bierzmowaæ
nasz¹ m³odzie¿. Chcia³ im przekazaæ
swój testament o ewangelicznym
mi³osierdziu. Nie móg³ z powodu
niedyspozycji fizycznej obdarzyæ
nasz¹ parafiê sw¹ obecnoœci¹. Popro-
si³ mnie – jako Infu³ata, by udzieliæ
Sakramentu Ducha Œwiêtego. Proœ-
bê spe³ni³em. M³odych naszych pa-
rafian w liczbie 102, w Tygodniu Mi-
³osierdzia, obdarzy³em moc¹ Ducha
Œwiêtego. Niech On m³odych ludzi,
którzy przyjêli ten dar, nieustannie
pobudza do mi³osiernej mi³oœci.

Najwa¿niejszym wydarzeniem
w ¿yciu Jezusa by³o Jego zmar-
twychwstanie. Ten naj-
wiêkszy cud jest fun-
damentem istnienia
Koœcio³a i jego naucza-
nia. W ewangelizacji wci¹¿ odwo³u-
jemy siê do poranka wielkanocnego.
Z tego wydarzenia Koœció³ czerpie
sw¹ ¿ywotnoœæ.

W ostatnich latach Koœció³ ukazu-
j¹c nieprzemijaj¹c¹ moc Zmartwych-
wsta³ego Pana przywo³a³ do o¿yw-
czego Ÿród³a trzy wa¿ne zadania. Po-
stanowi³, ¿e po oktawie Œwi¹t Wiel-
kanocnych bêdzie uwra¿liwia³ wie-
rz¹cych na mi³osiern¹ mi³oœæ – to
Tydzieñ Mi³osierdzia. Nastêpne dni

s¹ poœwiêcone wa¿noœci Pisma œw.
w ¿yciu katolika. S³owo Bo¿e zawar-

te w Biblii – to moc Pana
zdolna o¿ywiaæ wiarê
chrzeœcijan. Po Tygodniu
Biblijnym Koœció³ ob-

wieszcza aktualnoœæ wo³ania do
Chrystusa Zmartwychwsta³ego, by na
„¿niwo pos³a³ robotników swoich”.
Jest to tydzieñ modlitw o powo³ania
do ¿ycia kap³añskiego i zakonnego.

Cudowny jest Koœció³ pochylaj¹cy
siê z najwiêksz¹ czci¹ nad Zmar-
twychwsta³ym Panem i czerpi¹cy
z niego moc do mi³osiernej mi³oœci,
do spotkania z ¯yj¹cym Panem na
kartach Biblii oraz ws³uchiwania siê
w g³os Chrystusa: „PójdŸ za Mn¹”.

Moc z wysoka
Ks. kard. Franciszek Macharski

zosta³ poproszony przez ks. pro-
boszcza Stanis³awa Jaœkowca do
udzielenia m³odzie¿y z klas III gim-
nazjum Sakramentu Bierzmowania.
W zaproszeniu tak dostojnego Sza-
farza, kry³a siê wielka czeœæ i uzna-
nie dla naszego by³ego Ksiêdza Me-
tropolity. Ogromn¹ mi³oœci¹ otacza-
my ks. kard. Macharskiego, który
na emeryturze mieszka u sióstr al-
bertynek na Pr¹dniku Czerwonym
w Krakowie.

Obrane miejsce pobytu du¿o mówi.
Celem sióstr jest s³u¿ba ubogim.
W tym celu œw. Brat Albert ich za³o-
¿y³. Przez przesz³o 100 lat istnienia
s¹ wierne swojemu powo³aniu. To
one w naszym mieœcie ukazuj¹ swój
charyzmat. Du¿o wysi³ku wk³adaj¹,
by g³odni – byli syci. By wiekowych
ludzi otoczyæ trosk¹. Zagro¿onym
kobietom stworzyæ klimat rodziny.
Kuchnia œw. Brata Alberta, Dom Sa-
motnej Matki oraz Dom Emeryta –
to miejsce ich ci¹g³ej pos³ugi.

„Ubogich zawsze mieæ bêdziecie”
– mówi³ przed dwoma tysi¹cami lat
Jezus. W historii wci¹¿ ró¿norakie
braki doskwieraj¹ ludzkoœci. Dotych-
czas nie by³o tak na ziemi, ¿eby lu-
dzie wszystkiego mieli pod dostat-
kiem i w pe³ni byli szczêœliwi. ¯aden
ustrój nie stworzy raju. Ka¿dy obie-
cuje. Zwodzi i mami piêknym s³owa-
mi. To niebo jest stanem wiecznej
szczêœliwoœci. Ziemia przesycona
jest p³aczem ró¿nych nieszczêœæ.
Papie¿ Franciszek z wyj¹tkow¹ si³¹
podkreœla wspó³czesne wyzwanie
Koœcio³a ubogiego dla ubogich.

Ks. kard. Franciszek Macharski ma
korzenie arystokratyczne. W domu
rodzinnym nie zazna³ biedy. Zosta³
jednak wychowany w wielkiej wra¿-
liwoœci na cz³owieka. Zapatrzy³ siê
na swego patrona – Franciszka z Asy-
¿u. Przez ca³e ¿ycie – zw³aszcza jako
nastêpca po kard. Karolu Wojtyle na
stolicy œw. Stanis³awa – bardzo
wspiera³ ludzkie biedy, jak równie¿
biedne budownictwo koœcielne. Czê-
sto do nas kap³anów mówi³, i¿ na-
szym pos³annictwem jest pomoc.
Kap³an ma byæ mostem ³¹cz¹cym
tych, co maj¹, z tymi, którzy s¹
w potrzebie. Ma byæ czytelnym g³o-
sem wo³aj¹cym SOS dla ludzkich bied.

¯eby dawaæ – trzeba mieæ. Nie me-
tod¹ Janosikow¹ – rabowaæ boga-
tym, a dawaæ biednym. Nie drog¹ re-
wolucyjn¹ – niszczyæ bogaczy sie-
j¹c nienawiœæ, a obdarzaæ potrzebu-
j¹cych.


