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Re¿yser spektaklu przedstawi³ nam Misterium Mêki Pañskiej z „Poznañsk¹ Pi¹tk¹”
w tle. Pi¹tka ta, to b³ogos³awieni m³odzi wychowankowie salezjañskiego oratorium w Poznaniu, którzy ponieœli œmieræ
mêczeñsk¹ podczas II wojny
œwiatowej. Oni tak¿e jak Jezus
zostali niesprawiedliwie skazani na wiêzienie, mêkê i œmieræ.
To niezas³u¿one cierpienie
przyjêli jako wolê Boga a oddaj¹c swe ¿ycie przebaczyli
hitlerowskim oprawcom.
Ofiarê swojego ¿ycia ³¹cz¹ z ofiar¹
Jezusa Chrystusa –Zbawiciela. Wzruszaj¹ce s¹ ich listy do najbli¿szych
œwiadcz¹ce o ich bogatym ¿yciu wewnêtrznym i mocnej wierze. Spektakl
ten uœwiadamia nam, ¿e Mêka Jezusa
opisana na kartach ewangelii wype³ni³a siê w ¿yciu, tych g³êboko wierz¹cych m³odych ludzi.
Na zakoñczenie spektaklu s³yszymy
g³os Ojca œw. Jana Paw³a II:
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5. Niedziela Wielkiego Postu

„Uwierzcie, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹. We
wszystkim bez wzglêdu na okolicznoœci mo¿na odnieœæ zwyciêstwo, dziêki
Temu, który nas umi³owa³”
Pe³ni bogatych wewnêtrznych prze¿yæ, powracamy w modlitewnej atmosferze do Wadowic.
Czcigodnemu Ksiêdzu Infu³atowi
wyra¿amy serdeczn¹ wdziêcznoœæ za
Jego trud, abyœmy mogli wzi¹æ udzia³
w tym wzruszaj¹cym spektaklu.
A. Brañka

Œp. Stanis³aw Wiœniowski, ur. 1927r., zam. Os. M.Wadowity
Œp. Barbara Romaniczyk, ur. 1961r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Józefa Maria Kleszcz-Foryœ, ur. 1927r., zam. Os. M.Wadowity
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!
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Mi³oœæ ponad wszystko
Gdziekolwiek siê pojawi³, wszêdzie
g³osi³ przykazanie mi³oœci bliŸniego.
Podkreœla³, ¿e jako chrzeœcijanie powinniœmy ¿yæ w bliskoœci, jednoœci
i solidarnoœci. Powinniœmy siê równie¿
troszczyæ o innych, wspomagaæ w potrzebie, ze szczególnym poœwieceniem
dbaæ o starszych, s³abych, chorych
i cierpi¹cych. Akty mi³osierdzia zbli¿aj¹ do Chrystusa bo s¹ najdoskonalsz¹

realizacj¹ Jego nauki w ¿yciu codziennym. Tylko mi³oœæ ma
moc, aby ocaliæ nas przed zagro¿eniami wspó³czesnego œwiata.
Jedynie dobroci¹ jesteœmy w stanie zwalczyæ z³o. Czêsto powtarza³, ¿e mi³oœæ to sprawdzona
broñ, któr¹ przekaza³ nam Jezus Chrystus.
Ojciec Œwiêty w swoich naukach nieustannie podkreœla³
godnoœæ, œwiêtoœæ i nienaruszalnoœæ ¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej œmierci. By³
wielkim orêdownikiem praw cz³owieka – ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie
od jego wieku, maj¹tku i statusu spo³ecznego. Wielokrotnie zwraca³ uwagê na los ubogich w krajach trzeciego
œwiata. Karci³ elity za obojêtnoœæ, brak
pomocy i wspó³czucia. Niemal¿e
w ka¿dej homilii powtarza³, ¿e Bóg
w swojej nieskoñczonej m¹droœci i dobroci stworzy³ wszystkich ludzi rów(ci¹g dalszy na str. 2)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRODRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAWROKAEZECHIELA:

ŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Ez 37, 12-14
Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli

Rz 8, 8-11
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

EWANGELIA: J 11, 3-7.17.20-27.33b-45

Wskrzeszenie Łazarza

(ci¹g dalszy ze str. 1)

ta. Apelowa³ o pokój, abyœmy nauczyli siê wyci¹gaæ wnioski z przesz³oœci i oszczêdzali ludzkie ¿ycie,
zamiast bezmyœlnie trwoniæ je w wybuchaj¹cych wojnach. Takie by³o
Jego przes³anie mi³oœci i taki pozostawi³ nam testament.

nymi, to grzech wywy¿szaæ siê ponad innych. Najwiêksz¹ cnot¹ jest pokora i oddanie s³u¿bie bliŸniemu.
Równie¿ w Wadowicach Ojciec
Œwiêty prosi³ nas o odwa¿ne wziêcie odpowiedzialnoœci za losy œwia-

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

5. Niedziela Wielkiego Postu – 06 kwietnia 2014
1. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje
dla doros³ych, m³odzie¿y pozaszkolnej.
Nauki ogólne na mszach œw.
o godz. 6.00, 7.30, 12.00.
Dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studentów o godz. 9.00.
Dla dzieci i rodziców o godz. 10.30.
Dla starszych o godz. 13.30.
Dla ma³¿eñstw na Mszy œw. o godz.
18.00.
Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
o godz. 17.00.
Jutro nauka ogólna na Mszach œw.
o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 18.00. Msza
œw. dla chorych z udzieleniem Sakra-

mentu Namaszczenia o godz. 12.00.
Sakrament ten mog¹ przyj¹æ tylko ci,
którzy nie przyjêli go 11 lutego,
w Œwiatowy Dzieñ Chorego.
We wtorek nauka ogólna na
Mszach œw. o godz. 6.00, 7.30, 18.00.
O godz. 9.00 Msza œw. z nauk¹ dla
emerytów, rencistów oraz osób samotnych.
O godz. 12.00 Msza œw. za zmar³ych parafian z nauk¹ ogóln¹.
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W œrodê nauka ogólna na Mszach
œw. o godz. 6.00, 7.30, 9.00. Na Mszê
œw. o godz. 12.00 zapraszamy wspólnoty dzia³aj¹ce przy naszej parafii.

niczków nios³a kasetê wideo poœwiêcon¹ dzia³alnoœci Domu Rodzinnego, a siostra Cherubina, kierowniczka Domu Samotnej Matki w Krakowie za³o¿onego przez kardyna³a
Wojty³ê - ¿³óbek z list¹ uratowanych
tam dzieci.
Dom Rodzinny odwiedzi³y rzesze
pielgrzymów i turystów, ale przybywali te¿ szczególni goœcie. Ojciec
Œwiêty Benedykt XVI, pod¹¿aj¹c œladami Jana Paw³a, z wielkim zainteresowaniem odwiedzi³ jego dom,
a szczególne wra¿enie zrobi³a na nim
drewniana ko³yska, przy której zatrzyma³ siê na d³u¿sz¹ chwilê. Wielu
kardyna³ów i biskupów z ca³ego
œwiata równie¿ pielgrzymowa³o do
Wadowic. Dom Rodzinny odwiedzili
równie¿ Prezydent Lech Wa³êsa
i Prezydent na uchodŸctwie Ryszard
Kaczorowski, Honorowy Obywatel
Wadowic. S. Benedykta Mazur CSFN

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Œwiêtemu siostry, które pilnuj¹ Domu
Rodzinnego, Jan Pawe³ II zaœmia³ siê
i powiedzia³: ”a to dobre pilnuj¹
domu, a gospodarza nie ma.” Ojciec
Œwiêty by³ czêsto informowany
o tym, co s³ychaæ w Wadowicach i o
dzia³alnoœci jego Domu, a co roku na
Bo¿e Narodzenie otrzymywa³ pierniczki, takie jak „od mamy”.
Obchody Z³otego Jubileuszu Kap³añstwa Jana Paw³a II rozpoczê³y siê
procesj¹ do Domu Rodzinnego, gdzie
odmówiono Anio³ Pañski w intencji
Ojca Œwiêtego, a po niej odby³a siê
Eucharystia pod przewodnictwem
ks. bpa Stanis³awa Smoleñskiego
i uroczyste Te Deum.
Podczas Eucharystii dziêkczynnej
w Rzymie z okazji XX rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a w procesji z darami znalaz³y siê dwie siostry nazaretanki. S. Magdalena oprócz pier-

Misterium Mêki Pañskiej u Salezjan
Na progu Wielkiego Postu,
w pierwsz¹ niedzielê marca, nieliczn¹
grup¹ wyje¿d¿amy do Krakowa, aby
wprowadziæ siê w atmosferê Postu,
prze¿yæ znane nam z kart Ewangelii
wydarzenia mêki, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przedstawiane na Salezjañskiej Scenie Teatralnej.

Przy wype³nionej widowni rozpoczyna siê Misterium.
W tym spektaklu (zapowiada narrator), nowoœci¹ jest, ¿e oprócz postaci aposto³ów, Jezusa czy wrogich
Mu faryzeuszy zobaczymy inne osoby zwi¹zane z codziennym ¿yciem
w okresie dzia³alnoœci Jezusa, a tak¿e ze wspó³czesnoœci¹.
-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 07 kwietnia
6.00 Œp. Maria Putek
Œp. Julian Flasz
7.30 Œp. Anna Bu¿ej - 12 r.œm. i zmarli rodzice
9.00 Œp. Anna Twaróg i m¹¿ Józef - r. œm.
12.00 Œp. Józef Jastrzêbski - 40 r.œm.
18.00 Œp. Jerzy Krzysztof Nowak - 4 r.œm.
Œp. Eugeniusz Spisak
Wtorek 08 kwietnia
6.00 Œp. Eugeniusz Spisak
7.30 Œp. Józef ¯ak
Œp. Julian Flasz
9.00 Œp. Zbigniew K³aput
12.00 Œp. Eugenia Peszel
Œp. Helena i Wilhelm Gabrygiel
18.00 Œp. Józefa Czopek
Œp. Antonina Ortman - 7 r.œm.
Œroda 09 kwietnia
6.00 Œp. Danuta Katarzyna ¯ukowska
7.30 Œp. Krystyna Gurdek
9.00 Œp. Danuta Bukowska
12.00 Œp. Zofia Kolasa - 2 r.œm.
16.00 Uroczysta Msza œw. - przewodniczy
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz
W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie dla Joanny w 82 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Marian Paluchowski
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Eugeniusz Spisak
Œp. Józef Warmuz
Œp. Zygmunt Burek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Jan Go³ba
Œp. Joanna Szczurek
Œp. Julian Flasz
Œp. Franciszka Fia³kowska
Œp. Ryszard Rospond
Œp. Wanda i Jan Pacutowie
Œp. W³adyslawa Nowak Furdzik
Œp. Janina Guzdek
Œp. Józef Baklarz
Œp. Jan Sobota
Œp. Stanis³aw Bogusz

Czwartek 10 kwietnia
6.00 Œp. Józef Warmuz
6.45 Œp. Krystyna Gurdek
7.30 Œp. Jerzy Mirowski
8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
12.00 Œp. Zofia Ochman
18.00 Œp. Adam £udzik - 2 r.œm., Zygmunt £udzik
Œp. Dominika Œwiat³oñ - 6 r.œm.,
m¹¿ Józef, syn Jan
Pi¹tek 11 kwietnia
6.00 Œp. Józefa Bizoñ
6.45 Œp. Julian Flasz
7.30 Œp. Eugeniusz Spisak
Œp. Janina Guzdek
8.00 Œp. Krystyna Gurdek
12.00 Œp. Tadeusz Seweryn
18.00 Œp. Dawid Brañka - 2 r.œm.
Podziêkowanie za szczêœliw¹ operacjê
z proœb¹ o b³. Bo¿e dla Danuty i jej rodziny
Sobota 12 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³aw i Katarzyna Tyrybon,
dzieci Matylda i Stanis³aw
6.45 Œp. Krystyna Gurdek
7.30 Œp. Bronis³awa Grzybczyk
8.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Trzópek - r.œm.
12.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Jakuba
w 18 r. urodzin i dla Sandry w 6 r. urodzin
i ich rodzin
18.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Patryka,
o b³. Bo¿e dla Anny i Tomasza
Œp. W³adys³awa Pustelnik - 17 r.œm.
Niedziela Palmowa 13 kwietnia
6.00
7.30 Dziekczynna za rych³¹ kanonizacjê
Jana Paw³a II z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
12 Ró¿y - Ró¿y Mêskiej
Œp. Grzegorz Sporek
Œp. Janina Sporek
9.00 Œp. Jan Brañka, Waleria Brañka
9.00 Roków: Œp. Janina Ry³ko
10.30 Za Parafian
12.00 Œp. Bogus³aw Lisko i jego rodzice
13.30 Roczki
18.00 Œp. Stanis³aw Gregorarz
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Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy bêdzie po mszy œw.
o godz. 7.30 oraz o 15.30 – intencje
mszalne z godz. 18.00 bêd¹ odprawione o godz. 16.00.

ra bêdzie wmurowana przy wejœciu
do koœcio³a.
5. W najbli¿sz¹ sobotê odwiedzimy chorych, których nie nawiedzamy w pierwsze soboty miesi¹ca. Prosimy zg³aszaæ chorych w kancelarii
parafialnej lub w zakrystii. W tym
dniu o godz. 9.00 kolejne spotkanie
Studium Apostolstwa Œwieckich.
Natomiast podczas mszy œw. o godz.
18.00 uroczyste b³ogos³awieñstwo
Ministrantów S³owa Bo¿ego.
6. W Niedzielê Palmow¹ uroczysta procesja wraz z poœwiêceniem
palm przed msz¹ œw. o godz. 10.15,
a po mszy œw. odbêdzie siê konkurs
palm. W tym dniu zachêcamy do udzia³u we
wspólnej, wadowickiej
Drodze Krzy¿owej, która rozpocznie siê
o godz. 15.00 w parafii
œw. Piotra.
7. W Poniedzia³ek
Wielkanocny Sakrament Chrztu œw. na
mszy œw. o godz. 13.30.
Pouczenie przedchrzcielne bêdzie w Wielki Wtorek
o godz. 19.00.
8. Pielgrzymka do Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach wraz z nawiedzeniem Centrum
Jana Paw³a II bêdzie we wtorek 22
kwietnia. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 20 z³.

O godz. 16.00 Msza œw. pod
przewodnictwem ks. kard. Stanis³awa Dziwisza z okazji otwarcia
Domu Rodzinnego Jana Paw³a II.
Na tej mszy œw. tak¿e zakoñczenie rekolekcji.
SpowiedŸ œw. w naszej parafii
bêdzie w Wielk¹ Œrodê 16 kwietnia 2014 roku.
W dniach rekolekcji
nie bêdzie dy¿uru
ksiêdza w kancelarii
parafialnej.
2. Ofiary sk³adane
podczas rekolekcji s¹
przeznaczone na pokrycie kosztów zorganizowania rekolekcji
dla dzieci, doros³ych
i m³odzie¿y.
3. Msze œw. poranne w okresie rekolekcji s¹ o zmienionych godzinach,
tj. o 6.00, 7.30, 9.00.
4. Dziœ dobrowolna zbiórka do
puszek na pokrycie kosztów zwi¹zanych z wykonaniem pami¹tkowej
tablicy upamiêtniaj¹cej kanonizacjê
naszego Rodaka Jana Paw³a II, któ-3-

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Podziêkowanie sprz¹taj¹cym
Pisz¹c o spowiedziach w naszej bazylice jak¿e z wdziêcznoœci¹ nie wspomnieæ
o tych, którzy przez
ostanie lata wytrwale
porz¹dkowali nasze dusze. Oczyszczali je
z brudów moralnych.
Ten pochód otwiera ks.
inf. Kazimierz Suder. To by³ charyzmatyczny spowiednik. Mia³ swoj¹
„klientelê”. Tylko u niego! On ich
najlepiej rozumia³. Czekali, a¿ on siê
zjawi w konfesjonale, aby wyznaæ
swoje grzechy. Najczêœciej do niego by³a kolejka. To on sprowadzi³
do naszej bazyliki ks. Micha³a Rysia. Pamiêtamy, jak ten kap³an z niespotykan¹ wiernoœci¹ nak³ania³ penitentów do realizowana ducha nauki Chrystusa. By³ wymagaj¹cym
spowiednikiem.
Wspomnieæ tak¿e trzeba wielkiego, nie tylko z postury, ale tak¿e
i ducha, ks. kanonika Eugeniusza
£udzika. Przez ca³e lata przyje¿d¿a³
starym, wys³u¿onym samochodem z
BrzeŸnicy. Ten wysoki, siwy kap³an
by³ niebywa³ym zelot¹. Spowiada³
do po³udnia. Szed³ tak¿e do naszego konfesjona³u równie¿ i po po³udniu. Czêsto powtarza³, ¿e nie mo¿na zostawiæ chêtnego do spowiedzi
bez udzielenia mu tego sakramentu.
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To by³ Bo¿y szaleniec.
Obecnie
przebywa
w Domu Ksiê¿y Emerytów
w Makowie.
Z wielk¹ mi³oœci¹ wspominam niedawno zmar³ego
ks. pra³ata Franciszka
Skupnia. Doje¿d¿a³ z Andrychowa. Z wielk¹ kultur¹ troszczy³ siê o penitenta. Ze czci¹ i szacunkiem odnosi³ siê
do korzystaj¹cych z sakramentu pokuty. Mawia³, ¿e trzeba konfesjona³u pilnowaæ, bo dziêki niemu ludzie
przychodz¹ do o³tarza.
Ks. kanonik Roman Sasu³a, który
obecnie, z powodu choroby, przebywa w Domu Ksiê¿y Chorych
w Swoszowicach – odznacza³ siê
miêdzy innymi wielk¹ troskliwoœci¹
o nale¿yte przygotowanie do spowiedzi, a tak¿e dziêkczynienie po jej
przyjêciu. Zwraca³ uwagê na niebezpieczeñstwo œwiec¹cej lampki w konfesjonale, które niejednokrotnie przynagla³a przybywaj¹cych do koœcio³a
pielgrzymów, by skorzystali z okazji
i szybko siê wyspowiadali. Taka postawa: „³apu-capu” nie sprzyja g³êbokiemu prze¿yciu sakramentu pojednania.
By³em bardzo wdziêczny tym kap³anom za wiern¹ s³u¿bê w sakramentalnej lecznicy. Byli oni do dyspozycji przez ca³y rok. Niejednokrot-

nie podkreœlali, ¿e kap³an zasiadaj¹cy do konfesjona³u jest jak wêdkarz,
który czeka na z³owienie ryby. Dowcipnie mówili równie¿, ¿e w konfesjonale trzeba mieæ postawê kota,
który przysposabia siê na z³apanie
myszy. W tych powiedzeniach chodzi³o im o postawê wielkiej dyspozycyjnoœci spowiadaj¹cego kap³ana
wobec ludzi przystêpuj¹cych do sakramentu pokuty. Niejednokrotnie
mówili o potrzebie dy¿urów w konfesjonale w naszej bazylice równie¿
podczas wakacji. Szatan nie bierze
urlopu. Trzeba siê z nim zmagaæ równie¿ podczas wakacyjnych miesiêcy.
Od trzech lat wytrwale w naszej
bazylice spowiada pallotyn z Kopca, ks. Tadeusz £ojas. Podziwiam
jego niebywa³¹ cierpliwoœæ. Wcho-

dzi i wychodzi z konfesjona³u
uœmiechniêty. Z w³asnego doœwiadczenia wiem, jak bardzo ta praca
mêczy. On niezmordowany, z nowymi duchowymi energiami, dzieñ
w dzieñ zasiada w konfesjonale
obok wystawionego Najœwiêtszego
Sakramentu.
Adoruj¹c Jezusa w Najœwiêtszym
Sakramencie modlê siê, aby konfesjona³y w bazylice wadowickiej by³y
wewnêtrznie i zewnêtrznie nape³nione obecnoœci¹, tak kap³anów jak
i penitentów. Cz³owiek wci¹¿ siê brudzi. Cierpliwie musi wracaæ do
wody. Dbaæ o sw¹ czystoœæ. Wierz¹cy cz³owiek nigdy nie mo¿e siê zraziæ do konfesjona³u. Wci¹¿ musi
z niego korzystaæ. To jest droga do
jego zmartwychwstawania. ks. Infu³at

Dar pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do Wadowic zakoñczenie
W ci¹gu trzydziestu
lat dzia³alnoœci w Domu
Rodzinnym pracowa³o
oko³o dwadzieœcia
sióstr nazaretanek, ale
dla wiêkszoœci osób to
miejsce ³¹czy siê szczególnie z osob¹ S. Magdaleny Strzeleckiej, która ju¿ od 1976 roku pracowa³a w Wadowicach
jako katechetka. S. Magdalena nawi¹za³a te¿ serdeczne stosunki z najbli¿szym otoczeniem Ojca Œwiêtego,
co pomog³o wzbogaciæ wystawê

Domu Rodzinnego
o kolejne eksponaty,
które za zgod¹ Jana
Paw³a II przybywa³y
ju¿ prosto z Watykanu.
Podczas pobytu
Ojca Œwiêtego w Wadowicach w 1991 roku
g³ówne uroczystoœci
odby³y siê w Parafii
Œw. Piotra, ale Ojciec
Œwiêty nie omieszka³ nawiedziæ równie¿ swojej parafii. Kiedy ks. infu³at
Kazimierz Suder przedstawia³ Ojcu
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(ci¹g dalszy na str. 7)

