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Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej

(ci¹g dalszy na str. 4)

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Franciszka Koz³owska, ur. 1945 r., zam. ul. Lwowska

Œp. Mieczys³aw Krajewski, ur. 1931 r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Marek Ziemba, ur. 1968 r., zam. ul. Lwowska

Œp. Andrzej ¯egliñski, ur. 1956 r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Józef Tatar, ur. 1950 r., zam. £azówka

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie

nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:Chrzest Œw.
Amelia Agnieszka Suter, córka Dawida i Aleksandry
Jakub Marcel Ciê¿arek, syn Rafa³a i Anety

Dla nas Chrystus sta³ siê pos³usznym a¿ do œmierci,

a by³a to œmieræ na krzy¿u. Dlatego Bóg wywy¿szy³ Go nad wszystko

i da³ Mu imiê, które jest ponad wszelkie imiê.

Jak szybko mija czas
W czwartek 2 kwietnia up³ynie ju¿

10 lat od œmierci naszego Wielkiego
Rodaka, œw. Jana Paw³a II. Pamiêæ
ludzka z up³ywem czasu coraz mniej
jest wyrazista. Wiecznie ¿ywy jest tyl-
ko Bóg. „Jam jest, którym jest.” Ka¿-
dy cz³owiek, choæby najwiêkszy, pod-

lega prawom czasu. Jak d³ugo ¿yje ma
wiêkszy czy mniejszy wp³yw na oto-
czenie. Kiedy ju¿ jest w stanie, o któ-
rym mówimy – œwiêtej pamiêci – jego
emanacja zale¿y w³aœnie od tej pamiê-
ci. Na ile ona jest ¿ywa. W sferze wia-
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
Iz 50, 4-7 Flp 2, 6-11

EWANGELIA:  Mk 11, 1-10 Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³?

Papie¿ szczytów cz. I

Nasza pielgrzymka w Tatry w so-

botê 21 marca jest spe³nieniem ma-

rzeñ, by zobaczyæ oœnie¿one szczy-

ty oraz nawiedziæ miejsca bliskie

Œwiêtemu Janowi Paw³owi II. Po raz

kolejny wnikamy w prawdziwoœæ

s³ów wypowiedzianych przez œw.

Papie¿a w roku 1999: „Ilekroæ mam

mo¿noœæ udaæ siê w góry i podziwiaæ

górskie krajobrazy, dziêkujê Bogu za

majestat i piêkno stworzonego œwia-

ta, w górach znajdujemy nie tylko

wspania³e widoki, które mo¿na po-

dziwiaæ, ale niejako szko³ê ¿ycia.

Uczymy siê tutaj znosiæ trudy w d¹-

¿eniu do celu, pomagaæ sobie wza-

jemnie w trudnych chwilach, razem

cieszyæ siê cisz¹, uznawaæ w³asn¹

ma³oœæ w obliczu majestatu i dosto-

jeñstwa gór.” Pe³ni entuzjazmu ru-

szamy œladami papieskimi po Zako-

panem. Najpierw przy drodze do

KuŸnic nawiedzamy Dom Rekolek-

cyjny Episkopatu Konferencji Polski

„Ksiê¿ówkê”, któr¹ Karol Wojty³a

nawiedza³ jako Biskup i Kardyna³

krakowski. Ksiê¿ówka by³a rezy-

dencj¹ Papie¿a - Ojciec Œwiêty na-

zwa³ j¹ wówczas ¿artobliwie „Ma-

³ym Watykanem”.

My dziœ dziêki uprzejmoœci i go-
œcinnoœci ks. Dyrektora Les³awa Mir-
ka mogliœmy przekroczyæ próg „Ksiê-
¿ówki” i poczuæ klimat tamtych dni,
modliæ siê w piêknej Kaplicy Papie-
skiej, byæ w apartamentach, w któ-
rych mieszka³ Jan Pawe³ II w 1997
roku. Na mieszkanie dla Ojca Œwiê-
tego wybrane zosta³y pokoje naro¿-
ne „Ksiê¿ówki”, po³o¿one od strony
po³udniowo-zachodniej na pierw-
szym piêtrze. W pomieszczeniach
u³o¿ono sprzêty podstawowe, przy-
gotowane w dobrym, podhalañskim
guœcie, z delikatnymi ozdobami.
W gabinecie oprócz biurka i fotela
kilka krzese³. Drugi pokój sypialnia
z niezbêdnymi sprzêtami. £ó¿ko,
nocna szafka, klêcznik. Z prawej stro-
ny od przedpokoju ma³e pomieszcze-
nie, kaplica. Nad o³tarzem krzy¿.
Przed o³tarzem klêcznik.

Przepiêkne opowiadanie ks. Dy-
rektora o pobycie Ojca Œwiêtego
i innych miejscach w Zakopanem
i Tatrach jeszcze bardziej przybli¿y-
³o nam postaæ œw. Jana Paw³a II.

„Ksiê¿ówka”, goœcinnoœæ ks. Dy-
rektora tak nas oczarowa³a, ¿e mo-
glibyœmy tu zostaæ d³u¿ej. Czas wy-
ruszyæ jednak dalej, aby podziwiaæ
piêkno Stwórcy. cdn   Maria Zadora

1.Niedziela Palmowa wprowadza
nas w najwiêksze tajemnice nasze-
go zbawienia. W liturgii Wielkiego
Tygodnia mêka, œmieræ i zmartwych-
wstanie uobecnia siê dla naszego
zbawienia. Dzisiaj uczestniczymy
w Wadowickiej Drodze Krzy¿owej.
Rozpoczêcie o godz. 15.00 – Gorz-
kie ¯ale w Bazylice. Zakoñczenie
w koœciele œw. Piotra. Do udzia³u za-
praszamy.

2.Od Wielkiej Œrody do Niedzieli
Zmartwychwstania kancelaria para-
fialna bêdzie nieczynna.

3.Wielka Œroda jest w naszej
parafii dniem spowiedzi. Spowia-
damy w godzinach: 6.00-10.00,

10.30-12.00, 14.00-16.00, 16.30-
18.00. Nie odk³adajmy spowiedzi
na Wielki Pi¹tek.

4.W Wielki Czwartek, Wielki Pi¹-
tek i Wielk¹ Sobotê - rano nie ma
nabo¿eñstw w koœciele i nie udziela-
my Komunii Œw.

5.W Wielki Czwartek podczas
Mszy Œw. Wieczerzy Pañskiej
o godz. 18.00 – prze¿ywamy usta-
nowienie Najœwiêtszego Sakramen-
tu oraz Sakramentu Kap³añstwa.
Wdziêczni jesteœmy wspólnotom pa-
rafialnym, które zamówi³y Msze œw.
za kap³anów. Po tej uroczystej Mszy
œw. koncelebrowanej nast¹pi przenie-
sienie Najœwiêtszego Sakramentu do
O³tarza Wystawienia. Odœpiewamy
I czêœæ Gorzkich ¯ali. Adoracja
w Ciemnicy do godz. 22.00.

6.W Wielki Pi¹tek Mszy œw. nie
ma. W liturgicznym nabo¿eñstwie,
które rozpoczniemy o godz. 18.00
uobecniona jest Mêka i Œmieræ Pana
Jezusa. W tym dniu obowi¹zuje post
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Poniedzia³ek 30 marca
 6.00 Œp. Marian Peszel

Œp. Anna Ludwikowska
 6.45 Œp. Tadeusz Rajda i zmarli z rodziny
 7.30 Podziêkowanie za szczêœliw¹ operacjê

i opiekê Bo¿¹ nad Stanis³awem
 8.00 Œp. Zdzis³aw Go³¹b
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Danuta Paj¹k

Wtorek 31 marca
  6.00 Œp. W³adys³aw i Józefa Paj¹k i ich dzieci
  6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 7.30 Œp. Andrzej Pawlik
 8.00 Œp. Marian Burek
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i wszelkie ³aski

dla Józefa i Barbary
18.00 Œp. Zofia Tatar - 6 r.œm.

Œp. Danuta Paj¹k
Œp. Jan Migda³ek, Rozalia i Jan Migda³ek

Œroda 1 kwietnia
 6.00 Œp. W³adys³aw Listwan
 6.45 O pomyœlne zdanie egzaminu

Ma³gorzaty Kowal
 7.30 Œp. Edward Stanek
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Jerzy Orlicki - 1 r.œm.
12.00 Œp. Teresa Kie³b z rodzicami i rodzeñstwem
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O cud uzdrowienia dla S³awomira
O zdrowie dla Joanny w 83 r. urodzin
Dziekczynno-b³agalna w 75 r. urodzin dla
Kazimiery
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Janina Kochman
Œp. Józef P³onka
Œp. W³adys³aw Pawlik z rodzicami
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Barbara Romaniczyk - 1 r.œm.
Œp. Andrzej Pawlik
Œp. El¿bieta i Stefan Œwiergot
Œp. Gerard Koszty³a i £ucja Tomala
Œp. Marian Peszel
Œp. Maria Mika
Œp. Tadeusz Kurek - 1 r.œm.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Œp. W³adys³aw Mamcarczyk - 20 r.œm.,
        ¿ona Józefa
Œp. Mieczys³aw Krajewski
Œp. Franciszka Koz³owska

Czwartek 2 kwietnia
Msza œw. Wieczerzy Pañskiej
18.00 Œp. Jadwiga Zemanek

Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Danuta Paj¹k
Œp. Ryszard Gajewski
Œp. Anna Targosz - 3 r.œm.
Œp. Augustyn Gurdek - 12 r.œm.
Œp. Franciszek, Franciszka Soœniccy,
       c. Irena, ziêæ Jan Go³¹b

Pi¹tek 3 kwietnia
 18.00 Liturgia Mêki Pañskiej

Sobota 4 kwietnia Wigilia Paschalna
19.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia Olech,
Œp. Kazimierz Widlarz
Œp. Danuta Stelmaszuk
W int. Radia Maryja, TV TRWAM, Ojczyzny
Œp. Helena i W³adys³aw Ba³ys
Œp. Danuta Paj¹k
Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa

Niedziela Wielkanocna 5 kwietnia
  6.00 Œp. Danuta Paj¹k
  7.30 Œp. Józef i Emilia Banaœ

Œp. Stanis³awa Wcis³o - 17 r.œm.
Œp. Józef Wcis³o - 55 r.œm.

 9.00 O siln¹ wiarê, zdrowie i opiekê Bo¿¹
nad dzieæmi, wnukami i ca³¹ rodzin¹

 9.00 Roków: Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze
b³og. Bo¿e dla cz³onków ¯ywego
Ró¿añca, ich rodzin i ks. Opiekuna

10.30 Œp. Józef Hajnosz - 3 r.œm.
Œp. W³adys³aw Jêdrzejowski i rodzice

12.00 Œp. Wypominani
13.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Edward KoŸbia³
18.00 Œp. Jan Ga³uszka

1. W sobotê 11 kwietnia na krokusy do Doliny Chocho³owskiej. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 30 z³.

2. W Niedzielê Mi³osierdzia 12 kwietnia do sanktuarium w £agiewnikach.
Wyjazd godz. 8.00. Koszt 20 z³. Przyjazd ok. godz. 15.00.

3. W miejsce nieudanej pielgrzymki do pó³nocnych W³och, chcemy zorgani-
zowaæ dwie pielgrzymki:

a/ w sobotê 25 kwietnia na Œnie¿nicê oraz do Limanowej. Wyjazd godz.
7.00. Koszt 35 z³.

b/ w pi¹tek 1 maja do £¹cka – Dzieñ Kwitn¹cej Jab³oni oraz Starego
S¹cza. Wyjazd godz. 7.00. Koszt 35 z³.

Zaproszenie na krajowe pielgrzymowanie

ks. Infu³at

œcis³y. Nie ma dyspensy. Dzieci
szkolne zapraszamy na adoracjê:
godz. 10.00 klasy 0-3, godz. 11.00
klasy 4-6, godz. 12.00 klasy gimna-
zjalne. O godz. 15.00 Koronka do
Bo¿ego Mi³osierdzia oraz Droga
Krzy¿owa. Po liturgii wieczornej
przeniesiemy Najœwiêtszy Sakra-
ment do Grobu Pañskiego. Odœpie-
wamy wtedy II i III czêœæ Gorzkich
¯ali. Zapraszamy na wieczorn¹ ad-
oracjê. O godz. 21.00 adoracjê po-
prowadzi Rycerstwo Niepokalanej.
Na godzinê 22.00 na adoracjê zapra-
szamy m³odzie¿. Ofiary sk³adane
przy krzy¿u przeznaczone bêd¹ na
pomoc dla chrzeœcijan mieszkaj¹-
cych w Ziemi Œwiêtej.

7.Wielka Sobota jest dniem cele-
bracji Chrystusa pogrzebanego. Ad-
orujemy Pana Jezusa w grobie.

O godzinie 15.00 adoracjê poprowa-
dzi Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego.
Zaleca siê w tym dniu wstrzymanie
od pokarmów miêsnych. Œwiêcimy
pokarmy w naszej Bazylice od godz.
10.00 do 15.00 co pó³ godziny, a w
Rokowie o godzinie 10.00. Prosimy,
aby œwiêc¹c pokarmy, podzieliæ siê
z potrzebuj¹cymi. Bêd¹ na to prze-
znaczone kosze.

8.Liturgiê Wigilii Wielkanocnej
rozpoczniemy o godz. 19.00 po-
œwiêceniem ognia i pascha³u przed
Bazylik¹. Prosimy przynieœæ œwie-
ce. Procesja Rezurekcyjna po za-
koñczeniu liturgii.

9.W Poniedzia³ek Wielkanocny
Sakrament Chrztu œw. na Mszy œw.
o godz. 13.30. Pouczenie przedchrz-
cielne w Wielk¹ Œrodê o godz. 19.00.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 1)

ry prze¿ywana jest tajemnica Œwiê-
tych Obcowania. Jest to g³êboka
wiêŸ pomiêdzy œwiatem naturalnym,
a nadprzyrodzonym. Pomiêdzy
¿ywymi, a umar³ymi. Niejednokrot-
nie doœwiadczamy tej bliskoœci. Bie-
rzemy udzia³ w ¿yciu pozagrobo-
wym naszych bliskich, a oni uczest-
nicz¹ w naszym bytowaniu. Wza-
jemnie sobie pomagamy. Œmieræ nie
jest zakoñczeniem naszych wiêzi.
Otwar³a nowe mo¿liwoœci. Choæ od
œmierci naszego wyj¹tkowego Roda-
ka minê³o 10 lat – nasza ³¹cznoœæ
z Nim wci¹¿ trwa. Czynimy starania
by wci¹¿ o¿ywiaæ tê pamiêæ. Bardzo
w tym nam pomaga kaplica w na-
szej bazylice Jemu poœwiêcona. Naj-
pierw jako S³udze Bo¿emu, od 2011
roku – B³ogos³awionemu, a od 2014
– Œwiêtemu. Nie przez przypadek
wnêtrze tej kaplicy jest ozdobione
specjaln¹ polichromi¹, która ma nam
przypomnieæ encyklikê o Euchary-
stii. Papieska œwi¹tynia w Wadowi-
cach przez specjaln¹ polichromiê,
która w biblijnych obrazach przypo-
mina encykliki papieskie – ka¿dego
który do niej wchodzi – mobilizuje
do tego, aby Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II naœladowaæ poprzez ¿ycie
wed³ug Jego nauczania zawartego
w encyklikach. W ostatniej uroczy-
stej wyk³adni Jana Paw³a II o Eucha-

rystii zawarte s¹ piêkne s³owa, ¿e
„Koœció³ ¿yje dziêki Eucharystii,
a Eucharystia buduje Koœció³”.

W 10 rocznicê œmierci Jana
Paw³a II chcemy jeszcze g³êbiej
uœwiadomiæ sobie, ¿e w budowaniu
naszej osobistej wiary bardzo nam
pomaga szczególny patron Wado-
wic –  œw. Jan Pawe³ II. Wyj¹tkowy
dzieñ – Wielki Czwartek 2 kwietnia
– upamiêtnia ustanowienie Najœwiêt-
szego Sakramentu, jak równie¿ Sa-
kramentu Kap³añstwa. Przypomina
nam s³owa Pana Jezusa, i¿ do koñca
nas umi³owa³.

Gdzie jak gdzie, ale w Wadowi-
cach trzeba koniecznie kultywowaæ
pamiêæ naszego Œwiêtego. On wci¹¿
nas uczy, i¿ najwa¿niejsze w naszej
religii s¹: adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu oraz czeœæ Matce Bo¿ej.
Najlepiej realizujemy i rozwijamy
pamiêæ o naszym œwiêtym Rodaku
wtedy, gdy wzrasta w nas umi³owa-
nie Najœwiêtszego Sakramentu, jak
równie¿ Jego Matki. Niech 10. rocz-
nica œmierci Œwiêtego Papie¿a anga-
¿uje nas w realizacjê tych dwóch
form pobo¿noœci.

Mi³osierni dostêpuj¹ mi³osierdzia
Na lutowej, apelowej pielgrzym-

ce s. Antonina, albertynka, prowa-
dz¹ca kuchniê œw. Brata Alberta
w Wadowicach wypowiedzia³a
piêkne œwiadectwo. Mówi³a o wie-
lu chêtnych, którzy pomagaj¹
w przygotowaniu codziennie ok.
300 posi³ków dla tych, którzy z ró¿-
nych przyczyn przychodz¹ do kuch-
ni Brata Alberta po jedzenie. Najczê-
œciej jest to zupa z miêsnym wk³a-
dem. Z okazji kanonizacji œw. Jana
Paw³a II by³a Pani Burmistrz – Pani
Ewa Filipiak – pyta³a s. Antoniny,
czy nie da³oby siê coœ wiêcej zrobiæ
dla wadowickiej biedy, która jest
g³odna. Siostra nie mia³a pomys³u.
Wtedy Pani Burmistrz podpowie-
dzia³a: „Trzeba siê staraæ, by dawaæ
im drugie danie. Ja w tym pomogê.”
Przypomnia³em sobie, jak bardzo fi-
nansowo pomaga³a w zorganizowa-
niu wakacyjnych radosnych czwart-
ków dla dzieci z naszej gminy. Dziê-
ki tej pomocy wynosz¹cej prawie 18
tys. Pani Maria Zadora mog³a zapro-
gramowaæ wycieczki czwartkowe
do ró¿nych ciekawych miejsc nasze-
go regionu ma³opolskiego.

Z wdziêcznoœci¹ wspominam wielk¹
troskê Gospodarza naszej gminy o lu-
dzi biednych. W roku 2015 niestety lu-
dzi potrzebuj¹cych w Wadowicach
wci¹¿ jest du¿o. Ojciec Œwiêty Franci-
szek z niezwyk³¹ odwag¹ uwra¿liwia
nas na ludzkie braki. Ka¿dy na miarê
swych mo¿liwoœci winien spieszyæ
z pomoc¹ – to jest obowi¹zkiem tak w³a-
dzy pañstwowej, samorz¹dowej jak
równie¿ spo³ecznoœci koœcielnej.

W Wielk¹ Sobotê, gdy œwiêcimy
pokarmy i dziêkujemy Bogu, ¿e na-
sze sto³y obfituj¹ w ró¿ne potrawy
– nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e s¹
g³odni ludzi w œwiecie i w Wadowi-
cach. Dzielmy siê szczególnie w tê
Sobotê nasz¹ „œwiêconk¹” z tymi,
którym brak jedzenia. Kosze przed
o³ tarzem s¹ niemym wo³aniem
o nasz¹ ofiarnoœæ.

Serdeczna wdziêcznoœæ
Niektórzy parafianie nie tylko przeczytali artyku³ o ró¿y papieskiej dla Mat-

ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, ale te¿ sk³adaj¹ na ni¹ ofiarê. Dotychczas z³o-
¿ono ok. 2 tys. z³. Bardzo za nie dziêkujê.

ks. Infu³at

ks. Infu³at


