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Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego

ks. Infu³at

Zapraszamy na pielgrzymki:
1. Na krokusy do Doliny Chocho³owskiej wtorek 7 kwietnia. Wyjazd godz. 7.00.
Koszt 30 z³.
2. Równie¿ tak¹ sam¹ pielgrzymkê powtórzymy w sobotê 11 kwietnia. Na ten
wyjazd miejsca s¹ wype³nione.
3. Odpust Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach – niedziela 12 kwietnia. Wyjazd
godz. 8.00. Przyjazd ok. godz. 15.00. Koszt 20 z³.
4. Na Apel Jasnogórski – czwartek 16 kwietnia. Wyjazd godz. 15.45. Koszt 35 z³.
5. Dom Sodalicyjny na Œnie¿nicy oraz Limanowa – sobota 25 kwietnia. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 30 z³.
6. Na dzieñ kwitn¹cej jab³oni do £¹cka oraz Starego S¹cza – pi¹tek 1 maja. Wy-
jazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.

Bogu na ca³e ¿ycie. Przez pos³uszeñ-
stwo Maryi, Jezus przychodzi na œwiat
i bierze na siebie nasze grzechy, aby
nas wyzwoliæ od œmierci, od grzechu
i od szatana. Po Apelu jeszcze krótka
modlitwa i trzeba wracaæ.

Ró¿añcem pielgrzyma omadlamy

zbli¿aj¹c¹ siê 10. rocznicê œmierci Jana

Paw³a II prosz¹c Boga o rozwój kultu

Jana Paw³a II. Jak dziêkowaæ Panu za

tê najpiêkniejsz¹ ró¿ê, jaka wyros³a na

ziemi wadowickiej. Wszak to Jan

Pawe³ II jest motywem naszych ape-

lowych wyjazdów. Materialnym po-

dziêkowaniem bêdzie z³ota ró¿a, ofia-

rowana naszej Matce Nieustaj¹cej Po-

mocy. Podziêkowaniem niech bêdzie

tak¿e utworzony ¿ywy ró¿aniec

z uczestników pielgrzymek apelowych.

Pani Teresa sk³ada przepiêkne, wzru-

szaj¹ce œwiadectwo. 16-ty to dzieñ,

w którym zmar³a jej mama. Ale to po-

zwoli³o jej odnaleŸæ brata, którym

mo¿e teraz opiekowaæ siê w jego cho-

robie. Wyra¿a ogromn¹ wdziêcznoœæ

ks. Infu³atowi za mo¿liwoœæ pielgrzy-

mowania. Do zobaczenia 16 kwietnia!

Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Chrystus zosta³ ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze œwiêto w Panu
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A AP DO KOLOSAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW APO-
STOLSKICH

EWANGELIA:  J 20, 1-9 Aposto³owie przy grobie Zmartwychwsta³ego

Dz 10, 34a. 37-43 Kol 3, 1-4

 W tym dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy.
Œwiadectwo Piotra o zmartwychwstaniu D¹¿cie tam, gdzie jest Chrystus

Jak siê cieszyæ, gdy trud pracy przygniata?

Jak siê cieszyæ, gdy zdrowie nie s³u¿y?

Jak siê cieszyæ, gdy czujemy siê samotni?

Na te wielkanocne pytania

Niech Chrystus Zmartwychwsta³y udziela ka¿demu odpowiedzi.

Tego Drogim Czytelnikom    ¿ycz¹ Redaktorzy Bazyliki

Weso³ego Alleluja

Œw. Józef Opiekunem jasnogórskiego pielgrzymowania

(ci¹g dalszy na str. 8)

Nasza marcowa pielgrzymka na
Apel Jasnogórski jest powi¹zana
z patronem tego miesi¹ca – œw. Jó-
zefem. Rozwa¿ania I radosnej czê-
œci ró¿añca s¹ wype³nione ¿yciowy-
mi treœciami œw. Józefa.

Œw. Teresa z Avila, reformatorka
zakonu karmelitañskiego, mówi³a
o niezawodnym orêdownictwie œw.
Józefa. Zaleca³a Karmelitom ¿arliw¹
modlitwê do Niego. Jak Maryja prze-
¿y³a radosne Zwiastowanie, tak rów-
nie¿ Jej Oblubieniec doœwiadczy³, po
bolesnych rozterkach, wyjaœnienia
tajemnicy Wcielenia Bo¿ego. „Nie
bój siê przyj¹æ Maryi!” Modlimy siê
o to, abyœmy nie lêkali siê, byœmy
ufali Bogu – Panu ¿ycia i œmierci!
Tê dziesi¹tkê poœwiêcamy ma³¿eñ-
stwom dotkniêtym ró¿nymi kryzysa-
mi, aby zawsze znajdowa³y satysfak-
cjonuj¹c¹ odpowiedŸ na zadane py-
tania, trudne pytania. Niech nasza
wiara bêdzie tak silna, by nie znaj-
duj¹c odpowiedzi na pytanie – nie
za³amywaæ siê. Œw. Józef, jako m¹¿,
ojciec chcia³ dla Maryi godnych wa-
runków, prze¿ywa³ wielkie udrêcze-
nie, ¿e nie móg³ ich zapewniæ. Niech
jego wzorem bêdzie jak najwiêcej
mê¿ów dbaj¹cych o bezpieczeñstwo
rodziny.

W obecnych czasach bardzo du¿o
rodzin jest roz³¹czonych, ojcowie
musieli wyjechaæ poza granice Pol-
ski, aby znaleŸæ pracê, zarobiæ na
utrzymanie rodziny. Prze¿ywaj¹
wielk¹ têsknotê. Œwiêtemu Józefowi
powierzamy te rodziny, tych ojców,
aby mogli tu w Polsce pracowaæ i byæ
ze swoj¹ rodzin¹. Radoœæ Józefa to
udane ma³¿eñstwo i udana opieka nad
Jezusem. Niech mê¿owie, wzorem
œw. Józefa bêd¹ szczêœliwi i maj¹
poczucie udanego ma³¿eñstwa.

Odnajduj¹c Syna, Maryja z Józe-
fem prze¿ywaj¹ wielk¹ radoœæ. Ra-
doœæ z tego, ¿e s¹ razem. Niech na-
sze rodziny te¿ prze¿ywaj¹ tê radoœæ
bycia razem. Dziêkujemy Bogu za
³askê wiernoœci Bogu, wiernoœci ma³-
¿eñskiej, wiernoœci rodzinnej. Niech
nasze rodziny, za przyczyn¹ œw. Jó-
zefa bêd¹ silne Bogiem.

Apelowi w tym dniu przewodniczy
ks. bp Roman Pindel, witaj¹c Mary-
jê w imieniu tych, co ten wieczór chc¹
z Ni¹ spêdziæ. Tylko Maryja us³ysza³a
od Boga, ¿e zosta³a wybrana, aby daæ
œwiatu Zbawiciela. Maryja daje œwia-
tu Syna, który daje pojednanie z Bo-
giem. Uwierzy³a i wyrazi³a zgodê,
deklaruj¹c pos³uszeñstwo i wiernoœæ

1. Œwiêtujemy dziœ Zmartwych-
wstanie Chrystusa, który mówi do
ka¿dego z nas: „Przestañ siê lêkaæ!
Jam jest Pierwszy, Ostatni i ¯yj¹-
cy. By³em umar³y, a oto znów ¿yjê.
Zaufaj Bogu, który bogaty jest
w mi³osierdzie. Jest z Tob¹ Chry-
stus, niezawodny Dawca nadziei!”
Te s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw-
³a II s¹ naszymi ¿yczeniami dla Pa-
rafian i Goœci.

2.  Ksi¹dz Proboszcz wraz
z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami
sk³ada serdeczne podziêkowanie za
pamiêæ wyra¿on¹ w modlitwie
i piêknych ¿yczeniach w Wielki
Czwartek, w dniu w którym Chry-
stus ustanowi³ Sakrament Kap³añ-
stwa i Eucharystii. Dziêkuje równie¿
za przes³ane b¹dŸ osobiœcie z³o¿o-
ne ¿yczenia œwi¹teczne.

3. Zapraszamy dziœ na Nieszpory
Wielkanocne, które koñcz¹ obchody
Triduum Paschalnego

4. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t Wiel-
kanocnych. Porz¹dek Mszy œw. jak
w ka¿d¹ niedzielê. Ofiary z³o¿one
na tacê przeznaczone s¹ na Uniwer-
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Poniedzia³ek 6 kwietnia
 6.00 Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyrybon

i ich dzieci
  7.30 Œp. Jan Ciep³y

Œp. Maria i Jan Wolczko
 9.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 9.00 Roków: Œp. Józef Mrowiec - 14 r.œm.
10.30 Œp. Bogus³aw Lisko i zmarli rodzice

Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Sylwii
i Andrzeja w 20 r. œlubu

12.00 Œp. Stanis³aw Wiœniowski - 1 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Danuta Paj¹k
Wtorek 7 kwietnia
  6.00 Œp. W³adys³aw Listwan
  6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 7.30 Œp. Bronis³awa Maœlanka

Œp. Anna Twaróg i m¹¿ Józef
 8.00 Œp. Józef P³onka
12.00 Œp. Miros³awa Zadora
18.00 Œp. Zofia Korytek

Œp. Michalina Baran
Œroda 8 kwietnia
 6.00 Œp. Jan, Krystyna i Bogdan Malinowscy
 6.45 Œp. Józef Rembiesa

Œp. Antoni Ortman - 8 r.œm.
 7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 8.00 W int. kap³anów o b³. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej i œw. Jana Paw³a II
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Jan,

Marek i Emilia Ziaja, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce

18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O cud uzdrowienia dla S³awomira
O b³. Bo¿e i ³aski dla syna Tomasza z okazji
51 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Andrzej Pawlik
Œp. Les³aw Babiñœki
Œp. Marian Peszel
Œp. Adam Mika
Œp. Maria P³awny
Œp. Kazimiera Witek
Œp. Jan i Wanda Pacut
Œp. Mieczys³aw Krajewski

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Œp. Andrzej ¯egliñski
Œp. Józefa i Franciszek Paw³owscy
Œp. Halina i Tadeusz Paw³owski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Irena Galas
Œp. Józef Tatar
Czwartek 9 kwietnia
 6.00 Œp. Leopold i Joanna Zawi³a
  6.45 Œp. Marianna Sztajerwald
 7.30 O cud uzdrowienia dla S³awomira
 8.00 W int. kap³anów, o b³. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e dla Stanis³awa

w 80 r. urodzin
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Danuta Paj¹k
Pi¹tek 10 kwietnia
  6.00 Œp. Jadwiga Zemanek

Œp. Marian Peszel
  6.45 Œp. Micha³, Rozalia, Jan Nicieja
 7.30 Œp. Danuta Paj¹k
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski
18.00 Œp. Adam £udzik - 3 r. œm., Zygmunt

Œp. Zofia Ochman
Sobota 11 kwietnia
 6.00 Œp. Kazimierz Wo³ek
  6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 7.30 Œp. W³adys³aw Listwan
 8.00 Œp. Danuta Paj¹k
12.00 Œp. Tadeusz W¹sek
18.00 Œp. Zofia WoŸniak

Œp. Józefa, Leon, Stanis³aw K³aput
Dziêkczynno-b³agalna z okazji 18 r.
œlubu Anny i Rafa³a

Niedziela 12 kwietnia
  6.00 Œp. Maria i Stefan Sty³a
  7.30 Œp. Zofia Jod³owska, Anastazja i Józef

Œp. Krystyna Matu³a
O potrzebne ³aski, dary Ducha œw. dla Cz³onków
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna

 9.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko - 1 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Józefa B¹k
10.30 Œp. Andrzej Rzeszótko i Jaros³aw Rzeszótko
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

5. rocznica katastrofy smoleñskiej
13.30 Roczki
18.00 Œp. Krzysztof G³uszek

¯ywa Ewangelia
Przejmuj¹ca jest Niedziela Palmo-

wa. Nak³adaj¹ siê na nie dwa zda-
rzenia. Jedno bardzo radosne. Dzie-
ci i m³odzie¿ wychodz¹ naprzeciw
Jezusa, który wje¿d¿a do Jerozoli-
my jako Król. Na Jego czeœæ wy-
krzykuj¹: „Hosanna Synowi Dawi-
dowemu!” Entuzjastyczne przyjêcie
Jezusa przez m³odych. Chrystus ich
poci¹ga. Staje siê dla nich Kimœ
wa¿nym. Poœwiêcaj¹ Mu swój czas.
Id¹ z Nim i za Nim. W³aœnie dlate-
go ten dzieñ œw. Jan Pawe³ II przed
30 laty poœwiêci³ m³odzie¿y. Jest to
rokrocznie obchodzony Œwiatowy
Dzieñ M³odzie¿y.

Po uroczystej palmowej uwerturze
nastêpuje czêœæ pasyjna. T³um krzy-
czy: „Ukrzy¿uj Go!” S³owa uwiel-
bienia zamar³y. Usta ludzi wype³ni-
³y siê mow¹ wzgardy i poni¿enia.

Niedziela Palmowa jest wci¹¿ ak-
tualna. Nieustannie w historii Ko-
œcio³a przeplataj¹ siê s³owa: „Hosan-
na” i „ukrzy¿uj”. Czas chwa³y spla-
ta siê z okresem poni¿enia. To nie
tylko tak dzieje siê w historii Koœcio-
³a, ale czêsto podobnie wygl¹da hi-

storia poszczególnej rodziny, a nawet
konkretnego cz³owieka. Ile¿ to ju¿
razy w moim ¿yciu kap³añskim na-
patrzy³em siê na rodziny, które s¹
uczestnikami niedzielnej mszy œw.
Rodzice razem z dzieæmi. Dzieci przy
rodzicach. Rodzice przy dzieciach. To
jest w³aœciwa droga rozwoju religij-
nego. To jest zewnêtrzny znak rodzi-
ny silnej Bogiem. Cieszê siê, gdy
ogl¹dam tak¹ wspólnotê rodzinn¹.

(ci¹g dalszy na str. 4)

sytet Papieski Jana Paw³a II w Kra-
kowie. Sakrament Chrztu œw. na
Mszy œw. o godz. 13.30.

5. W pi¹tek z racji uroczystego
charakteru oktawy Wielkanocy nie
obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych.

6. Najbli¿sza niedziela, 12 kwietnia,
jest Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego roz-
poczynaj¹ca 71. Tydzieñ Mi³osierdzia.
Z okazji pi¹tej rocznicy katastrofy smo-
leñskiej o godz. 12.00 uroczysta Msza
œw., po której nast¹pi przemarsz pod
pomnik katyñski.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Niejednokrotnie obserwujê, jak
dzieci wchodz¹ w wiek m³odzieñczy
– ju¿ ich nie widzê razem z rodzica-
mi. Zaczyna siê osobne chodzenie.
M³odzi id¹ sami – czêsto swoimi dro-
gami. S³yszê od nich coraz wiêcej
s³ów krytyki i niezadowolenia. Roz-
chodz¹ siê drogi rodzinne, ale te¿
i œcie¿ki koœcielne.

Uczestnicz¹c w pogrzebach na-
szych pobo¿nych parafian nieraz
myœlê, czy puste miejsce w ³awce
koœcielnej po zmar³ym – zape³ni jego
rodzina. Czy te¿ to opustosza³e miej-
sce nie bêdzie milcz¹cym i bardzo
smutnym wo³aniem, ¿e niestety nie
uda³o siê wychowaæ po katolicku
dzieci i wnuków.

Na uznanie zas³uguj¹ ci rodzice i ich
dorastaj¹ce dzieci, gdy z up³ywem lat
s¹ wci¹¿ razem – choæ zak³adaj¹ swo-
je gniazda. Powiêksza siê rodzina
o synowe i ziêciów, o wnuków, ale
wci¹¿ u nich s³ychaæ radosny okrzyk
„Hosanna!” Nie ma tam ukrzy¿owa-
nia Koœcio³a i Ewangelii.

Mog¹ sobie pogratulowaæ dziadko-
wie dobrych Bo¿ych wp³ywów
w rodzinie, gdy widz¹, ¿e ich wnu-
kom nie zaros³y drogi do koœcio³a.
Wci¹¿ uczestnicz¹ w niedzielnej
mszy œw. i sakramentach œw. Niech
œwiadectwo pozosta³ej rodziny
o swej matce, w której pogrzebie nie-
dawno uczestniczyliœmy, bêdzie tego
dowodem:

„Trzeciego marca 2015 r. odesz³a
do domu Pana nasza najukochañsza
mamusia i babcia Kazimiera Witek.
Mia³a 83 lata. By³a wspania³¹ matk¹
i babci¹. Dziêkujemy przede wszyst-
kim Bogu, ¿e obdarzy³ nas tak nie-
zwykle dobr¹, wierz¹c¹ i kochan¹
Osob¹.  Przez 52 lata mieszka³a
w bloku na Os. XX-lecia ze swoimi
ma³ymi dzieæmi, a póŸniej z doro-
s³ymi córkami. Kiedy tylko mog³a,
o laskach czy ju¿ na wózku czynnie
i wype³niona wiar¹ uczestniczy³a
w ¿yciu Bazyliki „mojego Koœcio³a”
jak czêsto mówi³a. Nie wyobra¿a³a
sobie, ¿eby nie byæ na Mszy Œwiê-
tej, Gorzkich ̄ alach, Drodze Krzy-
¿owej, Majówkach, Oktawach Bo-
¿ego Cia³a i innych uroczystoœciach.
Przepraszam, ¿e nakreœlam krótk¹
historiê naszej zmar³ej Mamy, ale tak¹
czujemy potrzebê. Myœlê, ¿e takich
osób jak Zmar³a jest wiêcej. Trzeba
o nich mówiæ i pisaæ dla innych.”

Papie¿ szczytów zakoñczenie

W drodze na Kalatówki zachodzi-
my do klasztoru, kaplicy Sióstr Al-
bertynek. Tu w miejscu podarowa-
nym przez ówczesnego w³aœciciela
– hrabiego W³adys³awa Zamoyskie-
go, za³o¿y³ sw¹ pustelniê Brat Al-
bert Chmielowski. Jego myœli i dzia-
³ania by³y wyj¹tkowo bliskie Karo-
lowi Wojtyle. Wyrazem tej fascyna-
cji by³ utwór teatralny „Brat nasze-
go Boga”. Nieraz te¿ w czasie
swych tatrzañskich wêdrówek przy-
sz³y Papie¿ zachodzi³ do tutejszej
kaplicy. Nie móg³ zatem pomin¹æ
tego miejsca tak¿e w czasie piel-
grzymki do Ojczyzny w 1997 roku,
gdy przyjecha³ tu na chwilê.

Kalatówki – rozleg³a polana, piêk-
ne widoki na Kasprowy Wierch,
kolejkê linow¹. Co myœla³ „góralski
Papie¿”, kiedy spogl¹da³ na ukocha-
ne Tatry z Kasprowego Wierchu
w 1997 roku? Wspomnienie z lat
m³odoœci, zachwyt nad piêknem na-

tury i mi³oœci do ziemi ojczystej za-
wsze prowadzi³y Karola Wojty³ê do
Boga. Tak by³o zapewne tym razem.

Wielka Krokiew to jedno z najwa¿-
niejszych miejsc podczas wizyty
w Zakopanem, to tu Ojciec Œwiêty
odprawi³ mszê œw. i wyg³osi³ homi-
liê, w której nawi¹za³ do krzy¿a na
Giewoncie.

Przed sanktuarium na Krzeptów-
kach stoi pomnik Jana Paw³a II –
Ojciec Œwiêty wyci¹ga rêce w stro-
nê Giewontu. Sanktuarium Matki
Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach
jest wotum wdziêcznoœci za ocalenie
¿ycia Papie¿a – Polaka z zamachu 13
maja 1981 roku. Ojciec Œwiêty po-
wiedzia³ wtedy: „Wiem, jak bardzo
w tej modlitwie Koœcio³a na ca³ej zie-
mi uczestniczy³o tak¿e Zakopane.
Prosiliœcie o zdrowie i si³y dla Papie-
¿a. Trudno mi o tym mówiæ bez wzru-
szenia.” My tez modl¹c siê w tym
Sanktuarium dziêkowaliœmy Matce
Bo¿ej za piêknie prze¿yty dzieñ.

Maria Zadora

Papieski ho³d

ks. Infu³at

Z³ota ró¿ê, któr¹ fundujemy z okazji 10. rocznicy œmierci Jana Paw³a II oraz
1. rocznicy Jego kanonizacji – pragniemy poœwiêciæ 16 maja na Apelu Jasno-
górskim. Dziêkujê tym, którzy sk³adaj¹ ofiary z podpisem do puszki przy obra-
zie Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy na ten cel. Dotychczas zebraliœmy 3 tys.
z³. Nie znam jeszcze wyceny tej ró¿y przez z³otnika krakowskiego. Bóg zap³aæ
tym, którzy przyczyniaj¹ siê do powstania tego piêknego znaku czci Matki
Bo¿ej, a tak¿e œw. Jana Paw³a II, który jest Najpiêkniejsz¹ Ró¿¹ wyros³¹
w ogrodzie wadowickim.


