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2. Niedziela Wielkanocna, czyli Mi³osierdzia Bo¿ego

Modlê siê do Boga, który jest bogaty w mi³osierdzie, aby obdarzy³ Was
obfitymi darami duchowymi i pomyœlnoœci¹ w codziennym ¿yciu.

Jan Pawe³ II do wadowiczan
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S³owo na niedzielê PóŸniej uda³ siê na modlitwê. Kto
by³ w Jerozolimie wie jak bardzo po-
dobne by³y miejsca akcji. Jezus mo-
dli³ siê gor¹co
przepe³niony ludz-
kim strachem. Jak-
¿e bliski nam jest
strach. Boimy siê o
zdrowie bliskich,
boimy siê œmierci.
Tak ba³ siê Jezus. I
chocia¿ wiemy, ¿e
„tam” jest radoœæ wieczna, samo
przejœcie budzi wielk¹ traumê. Na sce-
nie cichy Baranek w bia³ej szacie do-
staje siê w rêce oprawców. S¹d nad
Jezusem to farsa. Win¹ Jezusa by³o
mi³osierdzie i dobro, którym siê dzie-
li³. Pycha i zawiœæ ludzka zwyciê¿y-
³y. Biczowany, skrwawiony, odarty
z szat, samotny, zniewa¿ony Jezus
idzie na œmieræ.

Aktor niesie prawdziwy, drewnia-
ny krzy¿. Zbli¿a siê Weronika.
W tamtej epoce kobiety nie mia³y po-
wa¿ania. Wko³o wojsko, agresywny
t³um, a ona odwa¿y³a siê podejœæ
i otrzeæ Jezusowi twarz. Mog³a za to
nawet zgin¹æ. Czy mamy odwagê na
co dzieñ przyznaæ siê do wiary? Za-
protestowaæ, kiedy trzeba i stan¹æ
w obronie Jezusa. Nie, nawet przyta-
kujemy, zgadzamy siê z atakiem.
Niech Weronika nauczy nas odwa¿-
nej wiary. I Matka. Ona najbardziej
prze¿ywa³a cierpienie swojego syn-
ka. Teraz my mamy J¹ za Matkê. Pa-
miêtajmy, aby zawsze wejœæ do ko-

œcio³a przed Jej oblicze. Tam na nas
czeka. Wiedzia³ o tym ma³y Karolek,
wiedzia³ jako Papie¿ i ca³y siê Jej

odda³. Nie zasmu-
cajmy naszych ma-
tek, nie krzywdŸmy
ich.

Jezus upada³ trzy
razy, lecz podniós³
siê i szed³ dalej. Dro-
ga prowadzi³a pod
górê. Wko³o t³um

¿¹dny zemsty. P³acz¹ce kobiety us³y-
sza³y, aby siê u¿ala³y, ale nad sob¹.
Zróbmy sobie rachunek sumienia –
czy w bliŸnim dostrzegam Jezusa czy
wroga? Czy potrafiê przebaczaæ
i uœmiechaæ siê na zgodê? Czy pêdzê
za sprawami codziennymi czy zwal-
niam, by mieæ czas dla Jezusa. Droga
siê koñczy. To Golgota. Jesteœmy
œwiadkami rzeczywistego ukrzy¿owa-
nia.  Jezu, tak musia³eœ za nas cierpieæ!

W Wilnie, na Cmentarzu na Rossie
jest pomnik, na nim krzy¿, lecz na
krzy¿u obcêgi i m³otek oraz serce
i gwoŸdzie. Czy swoim postêpowa-
niem wbijamy w serce Jezusa te gwoŸ-
dzie czy u¿ywaj¹c obcêgi wyci¹gamy
je. Aktor wisi d³u¿sz¹ chwilê. Przycho-
dzi Matka i uczeñ. Rozlegaj¹ siê grzmo-
ty, œwiat³o siê miga – Jezus umiera. Z³o-
¿ony do grobu Jezus zmartwychwsta-
je. Œwiat³o i radoœæ. Wielka tajemnica.
Syn Bo¿y to by³ prawdziwy. Rekolek-
cje teatralne. Tylko tak mo¿na nazwaæ
to przedstawienie. Wstrz¹œniêci i na-
pe³nieni wiar¹ wracamy.

Jolanta Brózda
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¯ycie pierwszej wspólnoty chrzeœcijañskiej Radoœæ p³yn¹ca z wiary

Dziêkujcie Panu, bo jest mi³osierny.

K rzewiciel œwiêtoœci

ks. St. Jaœkowiec, prob.

W ci¹gu swego pontyfikatu, pod-
czas 147 obrzêdów beatyfikacji, Jan
Pawe³ II og³osi³ b³ogos³awionymi
1338 S³ug Bo¿ych, wœród których
by³o 1031 Mêczenników i 307 Wy-
znawców. Z kolei podczas 51 obrzê-
dów kanonizacji og³osi³ Koœcio³owi
482 Œwiêtych, w tym 402 Mêczen-
ników i 80 Wyznawców. Podczas 37
obrzêdów, które odby³y siê w Waty-
kanie Ojciec Œwiêty kanonizowa³
352 osoby (291 Mêczenników i 61
Wyznawców). Podczas zagranicz-
nych podró¿y apostolskich odby³o
siê 12 obrzêdów kanonizacji, podczas
których Ojciec Œwiêty og³osi³ 123
nowych Œwiêtych.

Jeœli chodzi o beatyfikacje w wielu
przypadkach by³y one zbiorowe, tzn.
podczas jednej uroczystoœci Ojciec
Œwiêty beatyfikowa³ niekiedy ca³e
grupy osób. Najwiêksza w dziejach
Koœcio³a Katolickiego beatyfikacja
odby³a siê 11 marca 2001 roku na pl.
œw. Piotra w Rzymie, gdy Jan Pawe³
II wyniós³ na o³tarze 233 duchow-

nych i œwieckich zamordowanych
z nienawiœci do wiary w czasie woj-
ny domowej w Hiszpanii w latach
1936-1939.

Ktoœ mo¿e zapytaæ, po co tylu
Œwiêtych? Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
poprzez te beatyfikacje i kanonizacje
Papie¿ z Polski zmieni³ nasze pojê-
cie o œwiêtoœci. Przez lata panowa³o
przekonanie, ¿e œwiêtoœæ zarezerwo-
wana by³a tylko dla „wybrañców”,
a œwiêci – postrzegani jako nieosi¹-
galne wzorce – to sprawa  dawnych
wieków. Tym czasem Jan Pawe³ II
pokaza³, ¿e œwiêci to równie¿ ludzie
naszych czasów, czêsto nam znani,
prze¿ywaj¹cy te same co my proble-
my i bol¹czki dnia codziennego. To
wskazówka, ¿e do œwiêtoœci powo-
³any jest ka¿dy z nas. Ju¿ dzisiaj,
w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego,
On sam, jako Nowy Œwiêty b³ogo-
s³awi nam z Nieba na nasz¹ drogê do
œwiêtoœci, mówi¹c: teraz wasza ko-
lej, nie lêkajcie siê, pod¹¿ajcie t¹
drog¹, jakiej was uczy³em…!
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Poniedzia³ek 28 kwietnia
  6.00 Œp. ks. Franciszek Skupieñ
  6.45 Œp. Franciszka Fia³kowska
  7.30 Œp. Leszek Pyka - 1 r.œm.
  8.00 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 12 r.œm.
12.00 Œp. Krystyna Gurdek
18.00 Œp. Kazimiera Glanowska

Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
Wtorek 29 kwietnia
  6.00 W 82 r. urodzin Zofii o b³. Bo¿e

Œp. Józefa Domaszewicz
  6.45 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
  7.30 Œp. Krystyna Gurdek
  8.00 Œp. Franciszka Fia³kowska
12.00 Œp. Julian Flasz
18.00 Œp. Julian, Józefa i syn Ryszard Fr¹czek

Œp. Józef, Romania, syn Stanis³aw
¿ona Helena Figura
O b³. Bo¿e dla Janka

Œroda 30 kwietnia
  6.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak
  6.45 Œp. Józefa Bizoñ
  7.30 Œp. Eugenia Peszel
  8.00 Œp. Danuta Bukowska
12.00 O zdrowie dla Bogumi³y i b³. Bo¿e w rodzinie
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
dla Ireny w 90 r.urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Marian Paluchowski
Œp. Krystyna Gurdek
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. W³adys³awa Nowak Furdzik
Œp. Janina Guzdek
Œp. Józef Baklarz
Œp. Jan Sobota
Œp. Stanis³aw Bogusz
Œp. Stanis³aw Wiœniowski
Œp. Barbara Romaniczyk
Œp. Tadeusz Kurek
Œp. Marian Ornecki
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Czwartek 01 maja
  6.00 Œp. Roman Rosenstrauch - 4 r.œm.
  6.45 Œp. Joanna Szczurek
  7.30 Œp. Janina Guzdek
  8.00 Dziêkczynna za prze¿yte 79 lat z proœb¹

o dalsze ³aski dla Zdzis³awy i rodziny
12.00 Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
18.00 Œp. Zygmunt £udzik

Œp. Janina Bub³a - 29 r.œm.
Œp. Krystyna Gurdek

Pi¹tek 02 maja
  6.00 Œp. Janina Guzdek
  6.45 Œp. Franciszka Fia³kowska
  7.30 Œp. Krystyna Gurdek
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa

w int. ks. Opiekuna i Stra¿y Honorowej
Serca Bo¿ego

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna i Henryk
Szeliga, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Kazimiera Glanowska
18.00 Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska

Œp. Wojciech, Marianna, Franciszka
Sobota 03 maja
  6.00 Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
  7.30 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infulata i Rycerstwa

 9.00 Œp. Marian Grzybczyk
9.00 Roków: Œp. Marek, Maria Rudolf Wcis³o,

zmarli z rodz. Paj¹ków
10.30 Œp. Franciszek Madej - 20 r.œm.
12.00 Wynagradzaj¹ca NSPJ i Niepokalanemu

Sercu Maryi za zniewagi, dziêkczynna
za kanonizacjê œw. Jana Paw³a II

13.30 Œp. Krystyna Gurdek
18.00 Œp. Aleksander Bober - 9r.œm.

O b³. Bo¿e dla OSP Wadowice i opiekê
œw. Jana Paw³a II, NMP i œw. Floriana
W int. Karoliny - o zdanie matury

Niedziela 04 maja
  6.00 Œp. Eugenia Peszel
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Œp. Aleksy Bojêœ i Jadwiga Zaj¹c
 9.00 Œp. Jan i Janina B¹k
9.00 Roków: Œp. Józef Mrowiec - 13 r.œm.
10.30 Œp. Stanis³aw Kruk
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Zofia Stanek - 8 r.œm.

2. Niedziela Wielkanocna, czyli Mi³osierdzia Bo¿ego -
27.04.2014

Œp. Henryk Œwiêtek ur. 1932r., zam. Os. M. Wadowity,
Œp. Maria Podgórny ur. 1923r., zam. ul. Legionów,
Œp. Genowefa Lempart ur. 1924r., zam. Pl. Obr. Westerplatte,
Œp. Henryk Imbiorowicz ur. 1954r., zam. Al. MB Fatimskiej.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

1. Dzisiejsza niedziela jest uwiel-
bieniem Chrystusa Mi³osiernego.
O godz. 15.00 Koronka do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego. W Rzymie kano-
nizacja b³og. Jana XXIII i b³og.
Jana Paw³a II.

2. Spotkanie Szko³y Modlitwy b³.
Jana Paw³a II jutro po mszy œw. wie-
czornej.

3. W miesi¹cu maju piêknym pol-
skim obyczajem jest gromadzenie siê
rodzin na modlitwie maryjnej, czy to
w domach rodzinnych lub przy ka-
plicach wzglêdnie w koœciele. W na-
szej bazylice, od œrody 30 kwietnia
przez ca³y maj, nabo¿eñstwa maryj-
ne o godz. 18.30.

4. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej. Spowiadamy od
godz. 6.00 do 8.30 i od 16.00 do
18.30. Dla dzieci szkolnych Msza
Œw. o godz. 16.30. W pierwszy pi¹-
tek kancelaria parafialna nieczynna.

5. W sobotê Uroczystoœæ Najœwiêt-
szej Maryi Panny Królowej Polski.
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. Od
miesi¹ca maja Wieczór Jana Paw³a II
bêdzie w pierwsze soboty miesi¹ca

o godz. 17.30. W tê sobotê wyj¹tko-
wo rozpoczêcie nabo¿eñstwa na
Mszy œw. o godz. 18.00, nastêpnie pro-
cesja przed pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece.

6. W niedzielê 4 maja bêdziemy go-
œciæ w naszej parafii Pani¹ Floribeth
Mora Diaz z Kostaryki. Jej uzdrowie-
nie z têtniaka mózgu zosta³o uznane
przez papie¿a Franciszka i Komisjê
Lekarzy za cud przypisywany wsta-
wiennictwu Jana Paw³a II.

7. Od niedzieli 4 maja do koñca
sierpnia wieczorne msze œw. w nie-
dziele i œwiêta o godz. 19.00.

8. W niedziel¹ 11 maja procesja œw.
Stanis³awa BM z Wawelu na Ska³kê
o godz. 9.00 i ogólnopolskie dziêk-
czynienie za kanonizacjê papie¿a
Jana Paw³a II.

9. Nasza parafia organizuje wyjazd
do Lednicy 6/7 czerwca. Koszt 80z³.
Zapisy u ks. Janusza.

10. Trwaj¹ zapisy na koloniê do
Sopotu w terminie od 13 do 26 lipca.
Ponadto w sierpniu odbêdzie siê ko-
lonia w miejscowoœci ¯elistrzewo
k/Pucka. Informacje u s. Estery.

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Dobry Jezu,  a nasz Panie, daj im wieczne  spoczywanie!
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ks. Infu³at

Œwiêty Papie¿ Jan Pawe³ II – Aposto³em Mi³osierdzia
Pod koniec marca dano mi szansê

prze¿yæ kilka dni w wêgierskim mie-
œcie Kecskemet. Jest to stutysiêczny
gród le¿¹cy 60 km na po³udnie od
Budapesztu. Mieszkañcy tego mia-
sta szczyc¹ siê bogat¹
histori¹, której wyra-
zem s¹ piêkne budow-
le sakralne i œwieckie.
Ich wielk¹ dum¹ s¹ ró¿-
nego typu szko³y pro-
wadzone przez ksiê¿y
pijarów. Odznaczaj¹ siê
wysokim poziome na-
uczania. Maj¹ du¿y
œci¹g m³odzie¿y. Uwa-
gê zwraca wspania³y
miejski Ratusz – siedzi-
ba samorz¹dowej w³a-
dzy miejskiej.

To miasto wêgierskie od kilku lat
jest partnerskim miastem Wadowic.
Fundamentem przyjaŸni jest osoba
Œwiêtego Papie¿a Jana Paw³a II. Za-
uwa¿y³em w tym mieœcie ró¿nora-
kie oznaki czci naszego Najwiêksze-
go Rodaka. Wyrazem szacunku do
naszego miasta by³o w dniach od-
wiedzin otwarcie ulicy nazwanej
Wadowice. S³ucha³em tam, z jak
wielk¹ czci¹ mieszkañcy mówili
o naszym mieœcie. Niejednokrotnie
u¿ywali s³ów „szlachetne miasto”.
Duma³em wtedy, czy mieszkaj¹c
w tym mieœcie nie zapomnieliœmy tej
podstawowej nauki, ¿e szlachectwo
zobowi¹zuje.

W wêgierskim partnerskim mieœcie
znajduje siê równie¿ bardzo czytel-
ne miejsce czci naszego Papie¿a.
Zwi¹zane jest ono z histori¹ tamtej-
szego mieszkañca Farkas P. Jozsefa.
Przed kilku laty ten przesz³o 50-letni

mê¿czyzna prze¿y³
wewnêtrzne nawróce-
nia. Wynikiem tego
by³o postanowienie:
„Nie mogê ¿yæ tylko
dla siebie. Dla swojej
rodziny. Muszê po-
œwiêciæ siê innym,
a zw³aszcza biednym”.
Otworzy³y siê jego
oczy na cz³owieka po-
trzebuj¹cego. Do-
strzeg³ aktualnoœæ
Chrystusowych s³ów:

„Ubogich zawsze mieæ bêdziecie”.
Zauwa¿y³ w centrum miasta du¿y
dom popadaj¹cy w ruinê, którego
w³aœcicielem by³o Miasto. Za przy-
s³owiow¹ z³otówkê zakupi³ tê posia-
d³oœæ. Znalaz³ pomocników dzie³a
mi³osierdzia. Po kilku miesi¹cach
budynek by³ odremontowany. Sto-
warzyszeniu, które za³o¿y³ nada³ tytu³
„Wojty³a”. Zaczê³a siê niezwyk³a
przygoda nieszablonowej  pomocy.
Rozpoczê³y siê wydawania posi³ków
dla biednych – obecnie wydaje ich
prawie 400. Jednak karmienie i przy-
odziewek nie wyczerpuje dzia³alno-
œci. Chodzi mu o resocjalizacjê przy-
chodz¹cych po wsparcie. W³¹czy³ do
tego dzie³a nie tylko ludzi finansowo

bogatych, ale tak¿e utalentowanych
ludzi kultury. W tym domu odbywaj¹
siê wyk³ady i koncerty.

Opowiadaniom dzia³alnoœci chary-
tatywnej nie ma koñca. W pewnym
momencie Jozsef œcisza g³os i mówi
o swoim cierpieniu. Przed dwoma
laty prze¿y³ udar mózgu. Przez kilka
miesiêcy nie kontaktowa³. Powoli
zacz¹³ mówiæ i chodziæ. Wci¹¿ uty-
ka i mówi krótkimi zdaniami. Teraz
on sam jest biedny – tym bardziej
rozumie biedê ludzk¹. Tylko g³odny
w pe³ni zrozumie g³odnego.

By³em zaskoczony gdy us³ysza-
³em, ¿e w tym zaprzyjaŸnionym mie-
œcie biednych nazywa siê dzieæmi

Wojty³y. Pomyœla³em sobie, jak bardzo
trafne to okreœlenie. Dziœ w Niedzielê
Mi³osierdzia, gdy w Rzymie nasz Pa-
pie¿ zostaje kanonizowany, uœwiada-
miamy sobie, ¿e choæ naszego wado-
wickiego Rodaka okreœla siê ró¿nymi
tytu³ami i przypisuje siê Mu ró¿ne za-
lety, to jednak przydomek, ¿e jest to
Papie¿ Mi³osierdzia jest najtrafniejszy.

Na ró¿ne sposoby mieszkaj¹c
w Wadowicach mo¿emy czciæ na-
szego Œwiêtego Rodaka. Jeœli w wê-
gierskim mieœcie biednych nazywa
siê „dzieæmi Wojty³y” to my, bracia
i siostry Wojty³y powinniœmy tym
bardziej mieæ wra¿liwe oczy na
ludzkie biedy.

Pasja w teatrze

(ci¹g dalszy na str. 7)

10 kwietnia udaliœmy siê do Cie-
szyna, by obejrzeæ kolejny po jase³-
kach efekt trzydziestoletniej juz pra-
cy siostry Jadwigi Wyrozumskiej i jej
zespo³u. Tym razem by³a to Pasja.

Kiedy podnios³a siê kurtyna ujrze-
liœmy wspania³¹ scenografiê. Jej bo-
gactwo i pomys³owoœæ umiejêtnie
uzupe³nia³y treœci recytacji. Wiele
elementów i strojów zosta³o przy-
wiezionych w ci¹gu ostatnich lat pro-
sto z Ziemi Œwiêtej.

W pierwszej scenie Moj¿esz otrzy-
muje od Boga dziesiêæ przykazañ,
dziesiêæ zasad ¿ycia. Kolejne sceny
pokazuj¹ nam chrzest Jezusa, kusze-
nie na górze, nauczanie, uzdrawia-
nie, wesele w Kanie Galilejskiej a¿
do wjazdu do Jerozolimy. W ten spo-

sób przypominaj¹ siê nam najwa¿-
niejsze momenty ¿ycia Jezusa.  Lecz
tak kochany – zarazem budzi³ za-
zdroœæ i nienawiœæ u innych. Taka jest
ludzka natura – nie potrafimy cieszyæ
siê z innymi, nie potrafimy im kibi-
cowaæ i pomagaæ tylko obmawiamy,
podejrzewamy, deptamy, do³ujemy.
Tak p³ytkie uczucie zazdroœci prowa-
dzi do wielu niesprawiedliwoœci
i poczucia krzywdy.

Jezus wiedzia³, ¿e zostanie zdra-
dzony, wydany, skrzywdzony.
W czasie ostatniej wieczerzy po¿e-
gna³ siê z aposto³ami. Da³ nam wte-
dy swoje cia³o i swoj¹ krew na po-
karm. Na znak pokory umy³ aposto-
³om nogi. Zatrwo¿y³ Piotra stwier-
dzeniem, ¿e zanim kogut zapieje trzy
razy – zaprze siê Go.


