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1. Przed 16 laty zbieraliœmy z³ote precjoza na korony, które mia³ na³o¿yæ
Ojciec Œwiêty na g³owê Jezusa i Jego
Matki w obrazie Nieustaj¹cej Pomocy.
Wyprzedziliœmy w tym darze naszego
Wielkiego Rodaka, który sam chcia³

zapamiêtaæ
ofiarowaæ papieskie korony. 16 czerwca 1999 roku, podczas sentymentalnej
trzeciej pielgrzymki do Wadowic dokona³ œw. Jan Pawe³ II cudownego
wyniesienia czczonej w Wadowicach
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
(ci¹g dalszy na str. 3)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

Dz 4, 8-12

1 J 3, 1-2
Jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi
Kamieñ odrzucony przez buduj¹cych sta³ siê kamieniem wêgielnym

Kamieñ wzgardzony sta³ siê fundamentem.

EWANGELIA: J 10, 11-18

Jezus jest dobrym pasterzem

4. Niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia 2015
1. Dziœ uroczyœcie œwiêtujemy –
przypadaj¹c¹ jutro – 1. rocznicê kanonizacji œw. Jana Paw³a II. Z tej okazji
homilie na Mszach œw. g³osi o. Benedykt Belgrau.
Na godz. 17.00 zapraszamy na nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a.
Jutro, w rocznicê kanonizacji, uroczysta Msza œw. o godz. 12.00
z udzia³em m³odzie¿y naszych szkó³.
2. Dziœ Œwiatowy Dzieñ Modlitw
o Powo³ania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw w tej intencji.
3. W miesi¹cu maju piêknym polskim obyczajem jest gromadzenie siê
rodzin na modlitwie maryjnej. W naszej bazylice, od czwartku 30 kwietnia przez ca³y maj, nabo¿eñstwa maryjne o godz. 18.30.
4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30. W pierwszy pi¹tek kancelaria parafialna nieczynna.
5. W pierwsz¹ sobotê przypada liturgiczna uroczystoœæ NMP Królowej
Polski. Msze œw. jak w dzieñ powsze-

dni. W tym dniu spowiedŸ przed I Komuni¹ œw. o godz. 9.30.
Wieczór Jana Paw³a II o godz.
17.30. Podczas wieczornej Mszy œw.
bêdzie œpiewa³ zespó³ kameralny Cantica ze Skawiny. Nastêpnie procesja
przed pomnik Papie¿a. Prosimy przynieœæ œwiece. Uczniów klas I gimnazjum prosimy o uczestniczenie w nabo¿eñstwie oraz o przyniesienie indeksów.
6. W przysz³¹ niedzielê Msza œw.
w intencji Ojczyzny o godz. 9.00, natomiast o godz. 10.30 i 12.00 Pierwsza Komunia œw.
7. Organizujemy 2-dniow¹ pielgrzymkê na Dolny Œl¹sk: do Ksi¹¿a,
Œwidnicy, Trzebnicy i Lubi¹¿a. Wyjazd w pi¹tek 22 maja o godz. 6.30.
Powrót w sobotê wieczorem. Koszt
przejazdu i noclegu wraz z posi³kiem
wynosi 200 z³.
8. Zapisy na koloniê w Sopocie
trwaj¹ do dnia 24 maja.
9. Od niedzieli 3 maja do koñca
sierpnia wieczorne msze œw. w niedziele i œwiêta o godz. 19.00.
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ks. St. Jaœkowiec, prob.

lodzie pokonujemy „drogê na
szczyt”. Czy¿ nie taka jest droga do
Pana? Trudna i wymagaj¹ca, ale pe³na nadziei. Nasz trud zostaje nagrodzony, przed nami schronisko. Posilamy siê i odwiedzamy pastersk¹
kaplicê. Panie, jaki piêkny jest ten
œwiat. Dziêkujemy Ci za niego.
Miêdzy sza³asami szukamy krokusów. S¹, jak¿e nieœmia³e, m³ode
i delikatne. Niektóre przykucnê³y
w œniegu, tworz¹c sobie tyko okienko, przez które zerkaj¹ w stronê
s³oñca. Inne jeszcze nie nabra³y
odwagi, by wyjœæ na œwiat. Czekaj¹
na wiêcej ciep³a. Wracamy. Droga
pe³na turystów jak w Zakopanem na
Krupówkach. Trudno iœæ w dó³.
Mijaj¹ nas bryczki wioz¹ce umêczonych turystów.
Piêkno budz¹cej siê wiosny psuje
widok powalonych przez wichurê
drzew. Le¿¹ martwe i bezw³adne.
Czekaj¹ na swoj¹ kolej, kiedy to pi³a
robotnika rozcinaj¹c je da im drugie
¿ycie na po¿ytek cz³owiekowi. Nareszcie parking. D³ugo czekamy, a¿
wszyscy powróc¹. Wspólnie okreœlamy t¹ drogê jako ekstremaln¹. Tak.
By³o trudno. Bardzo trudno. Serce
jednak siê raduje. Spe³ni³y siê nasze
plany – spotkanie z krokusami. To
one czaruj¹c nasze oczy da³y nam tyle
radoœci. Babia Góra ju¿ czeka. Odprowadzi nas a¿ do Wadowic.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

¯eby opisaæ ich piêkno, zwyk³e s³owa nie wystarcz¹, trzeba u¿yæ poezji. A ju¿ od Czarnego Dunajca zauwa¿amy zbiorowiska zielonych
³ody¿ek ubranych w fioletowe garniturki i ozdobione pomarañczowymi krawatami. W Chocho³owie jest
ich ju¿ tak du¿o, ¿e wysiadamy. Od
razu zauwa¿amy Babi¹ Górê. Ci¹gle jest z nami.
Kierujemy siê za koœció³. Tu podziwiamy krokusy z bliska. Otworzy³y przed nami swoje tajemnice,
pozuj¹ do zdjêæ. S¹ jasne i prawie
bia³e, ciemne lub tylko z zaznaczonymi ciemnym fioletem koñcami
p³atków. Grzej¹ siê w s³oñcu, wyci¹gaj¹c siê do niego na cienkich
³ody¿kach. Ruszamy dalej. Po obu
stronach jezdni na jasnej zieleni m³odych traw fioletowe plamy krokusów. I ju¿ Dolina Chocho³owska.
Pocz¹tkowo asfaltowa droga rozk³ada siê przed nami szerok¹ alej¹
zapraszaj¹c na wêdrówkê. Lecz
doœæ szybko nastêpuje zmiana. Na
drodze pojawiaj¹ siê koleiny, œnieg,
lód, woda i b³oto. Coraz trudniej iœæ
po œliskim œniegu. Niektórzy pomagaj¹ sobie kijkami. Z boku skacz¹c
po kamieniach wêdruje potok, smreki szumi¹ sw¹ ciemn¹ zielonoœci¹,
z góry podgl¹daj¹ nas ciekawskie
Mnichy, a my powoli uje¿d¿aj¹c po
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Jolanta Brózda

Poniedzia³ek 27 kwietnia
6.00 Œp. Wiktoria, Czes³aw, Jan Bernaœ
O cud uzdrowienia dla S³awomira
6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e Kajetana
7.30 Œp. Stanis³aw Kosikowski
8.00 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 13 r.œm.
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Maria Tekeli - 1 r. œm.
18.00 Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Maria, Marian Gabryl
Wtorek 28 kwietnia
6.00 Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Les³aw Babiñski
7.30 Œp. Michalina Baran
Œp. Maria ¯ak
8.00 Œp. Kazimierz Wo³ek
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i pomyœlne
za³atwienie spraw dla Mariana
18.00 Œp. Marian Szymuœ
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œroda 29 kwietnia
6.00 Œp. Kazimiera Witek
6.45 Œp. Antonina Toporek
Œp. Jan Porzycki
7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
8.00 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o dalsze
³aski dla Marii Bartkowskiej w 70 r. ur.
12.00 Œp. Stanis³aw i Stefania Trzópek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie i dar uzdrowienia dla Micha³a
Talaska
O ³askê uzdrowienia dla S³awomira
O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. inf. Jakuba Gila
Za zmar³ych:
Œp. Józef P³onka
Œp. W³adys³aw Listwan
Œp. Maria P³awny
Œp. Marian Peszel
Œp. Mieczys³aw Krajewski
Œp. Andrzej ¯egliñski
Œp. Franciszka Koz³owska
Œp. Bogumi³a MajtczakWaraldo
Œp. Antonina Toporek
Œp. Zofia Chlebek
Œp. Jan Baran
Œp. Antoni Furdzik
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Œp. Maria Komar
Œp. Lucjan i Wojciech Kmita
Œp. Irena Galas
Œp. Józef Tatar
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Czwartek 30 kwietnia
6.00 Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Edward Stanek
7.30 Œp. Józef Rembiesa
8.00 Œp. Kazimiera Ga³uszka
12.00 Œp. Zofia Paj¹k, Jakub Paj¹k
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Danuta Paj¹k
Pi¹tek 1 maja
6.00 Œp. Edward Stanek
Œp. Maria Komar
6.45 Œp. Andrzej Pawlik
7.30 Œp. Maria Mika
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i Opiekuna
12.00 Œp. Jadwiga Chmura
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Józef Odrzywolski
Sobota 2 maja
6.00 Œp. Anna Ludwikowska
6.45 Œp. Kazimierz Sadek
7.30 Œp. Danuta Stelmaszuk
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
18.00 Œp. Julian Fr¹czek, ¿ona Józefa, syn Ryszard
Œp. Aleksander Bober - 10 r.œm.
Niedziela 3 maja
6.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
7.30 O zdrowie El¿biety Boguckiej
Œp. Krystyna Matu³a
9.00 W int. Ojczyzny
Œp. Janina B¹k - 15 r.œm., m¹¿ Jan
9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl
10.30 I Komunia œw.
12.00 I Komunia œw.
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Wypominani

Pyta³em niektórych Ofiarodawców,
co zrobiæ z pozosta³¹ sum¹ 7. 345 z³?
Odpowiedzieli mi jednog³oœnie, ¿e
ró¿a jako martwy pomnik potrzebuje
uzupe³nienia ¿ywego pomnika.
Nadarzy³a siê œwietna okazja. Od 10
lat nasza parafia wraz z Urzêdem
Miasta organizuje dla
dzieci podczas wakacji
tzw. radosne czwartki.
Poprzednia Pani Burmistrz, w porozumieniu
z Rad¹, przekazywa³a
na to dzie³o sumê 18
tys. z³otych. Obecny
Gospodarz miasta uzna³,
¿e takie dzie³o musi siê zadowoliæ
sum¹ 5 tys. z³otych. Otrzymane pieni¹dze mog¹ pokryæ tylko trzy wakacyjne czwartki. A przecie¿ ich jest
8. Postanowiliœmy z rodzicami i opiekunami – resztê wy¿ebraæ. Chcê wiêc
przekazaæ pozosta³¹ z ofiar ró¿y
sumê na ten piêkny cel. Pragnê na tym
miejscu podzieliæ siê wielkim wzruszeniem, jaki prze¿y³em na pogrzebie naszego rodaka ks. Paw³a Potocznego w £opusznej. Tam przy posi³ku, który spo¿ywaliœmy w szkole nauczyciele œwiadczyli, jak bardzo ks.
Pawe³ zajmowa³ siê ich dzieæmi, ¿e
nawet podczas wakacji, co tydzieñ
bra³ ich na wycieczki. Wiedzia³em, ¿e
ten pomys³ zaczerpn¹³ z Wadowic.
Czy¿ my mamy zrezygnowaæ z tego
piêknego dzie³a, choæ jego sensu Gospodarz miasta nie widzi?

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Dla upamiêtnienia 10. rocznicy
Jego œmierci oraz 1. rocznicy kanonizacji w g³owach naszych parafian
powsta³a myœl, aby wzorem wielkich
sanktuariów przyozdobiæ ukoronowany obraz z³ot¹ ró¿¹. W to dzie³o
bardzo zaanga¿owa³a siê apelowa, wadowicka grupa
pielgrzymkowa. Podczas
jednej ze œrodowych nowenn
przekaza³em parafianom tê inicjatywê. Dok³adnie opisa³em j¹ równie¿
w jednym z numerów naszego biuletynu parafialnego. Jak przed laty
sk³adaliœmy z³ote pami¹tki na korony, tak teraz zaapelowa³em do ofiarnych parafian o sk³adanie ofiar
w z³otówkach. Odzew by³ nadzwyczajny. Do dnia 20 kwietnia 110
Ofiarodawców z³o¿y³o sumê
10.345 z³. Najczêœciej dawano po
50 z³. Niejednokrotnie by³y sumy
100 z³otowe. Zdarza³y siê tak¿e
ofiary 300, 400 czy 500 z³. Jedna
rodzina z³o¿y³a 950 z³, a inna
2 tys. z³. Wszystkim Ofiarodawcom
wyra¿am serdeczne Bóg zap³aæ.
Poz³acan¹ ró¿ê firma z³otnicza
Uruszczaka w Krakowie wykona³a za 3 tys. z³. – oœwiadczaj¹c, ¿e
zani¿a cenê, gdy¿ chce siê w³¹czyæ
w to piêkne, wadowickie dzie³o.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

3. Jeszcze bardziej uœwiadomiliœmy sobie potrzebê naszego comiesiêcznego pielgrzymowania na
Apel w celu:
a/ rozbudzenia kultu œw. Jana Paw³a II przez obecnoœæ na wieczornych
pierwszo sobotnich nabo¿eñstwach,
a tak¿e na uczestnictwie w apelu pod
oknem papieskim Domu – Muzeum
w nastêpuj¹ce dni: 2 kwietnia – dzieñ
œmierci, 27 kwietnia – dzieñ kanonizacji, 18 maja – urodziny i 22 paŸdziernika – Jego Œwiêto,
b/ by m³odzie¿ wadowicka jak
najliczniej uczestniczy³a w Œwiatowych Dniach w przysz³ym roku
w Krakowie,
c/ ¿eby papie¿ Franciszek, wzorem swego poprzednika Benedykta
XVI, odwiedzi³ Wadowice podczas
tych Dni. Z Krakowa do Wadowic
jest tylko 60 km.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

2. Podczas comiesiêcznego pielgrzymowania na Jasn¹ Górê postanowiliœmy, ¿e 10. rocznicê œmierci uczcimy z³ot¹ ró¿¹, a tak¿e
¿yw¹ ró¿¹. Dzie³o ¿ywej ró¿y, które rozpoczêliœmy od kwietnia tego
roku polega na tym, ¿e jedna ze
sta³ych uczestniczek r ozdaj e
w autobusie obrazki z poszczególnymi tajemnicami ró¿añcowymi
20 chêtnym do odmawiania przez
miesi¹c dziesi¹tki ró¿añca.

Kontemplujemy s³owa œw. Jana Paw³a II wypisane na o³tarzu: „W Mi³osierdziu Bo¿ym œwiat znajdzie pokój a cz³owiek szczêœcie” Plac
szczelnie wype³nia siê t³umem pielgrzymów z ró¿nych polskich diecezji, a tak¿e z innych krajów Europy,
Stanów Zjednoczonych i Australii.
Uroczyst¹ Mszê œw. sprawuje
ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz
w koncelebrze krakowskich biskupów i licznych kap³anów. Na o³tarzu ofiarnym sk³adamy nasze dziêkczynienie za otrzymywane ka¿dego
dnia ³aski od Jezusa Mi³osiernego,

a tak¿e wraz z zawo³aniem „Jezu
ufam Tobie” zawierzamy nasze rodziny, troski i lêki o codziennoœæ.
W homilii ks. Kardyna³ zwróci³ siê
z proœb¹ do pielgrzymów o modlitwê o dar pojednania miêdzy
narodami, a tak¿e w naszym spo³eczeñstwie.
Nawi¹zuj¹c do rocznicy katastrofy pod Smoleñskiem, prosi³ o odwagê rozwik³ania tej bolesnej sprawy.
Prosi³ o modlitwê o ludzi odwa¿nych, którzy w imiê prawa Bo¿ego
bêd¹ broniæ ¿ycia. Mszê œw. zakoñczy³o zawierzenie œwiata Mi³osierdziu Bo¿emu s³owami, które w 2002
r. wypowiedzia³ w £agiewnikach
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
W powrotnej drodze Ks. Infu³at
prowadzi w uroczysty sposób modlitwê koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia.
Bardzo dziêkujemy za ten piêkny
dzieñ pe³en modlitwy i zadumy nad
niepojêtym Mi³osierdziem Bo¿ym.

Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
W pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, grupa pielgrzymów wraz
z Ksiêdzem Infu³atem J. Gilem uda³a siê do Krakowa-£agiewnik, aby
uczestniczyæ w œwiêcie Mi³osierdzia Bo¿ego.
Pielgrzymka ta dla czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego ma szczególne znaczenie. W tym roku, przed 15 laty,
ustanowi³ to Œwiêto Wielki Papie¿
z Wadowic. W roku 2000 kanonizo-
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wa³ s. Faustynê Kowalsk¹. Przed 80
laty objawi³ P. Jezus Swojej Sekretarce sposób odmawiania koronki do
Bo¿ego Mi³osierdzia. Pamiêtamy
tak¿e o 10-tej rocznicy narodzin dla
nieba naszego Wielkiego Rodaka.
Wkrótce przybywamy na plac przed
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego.
Przed nami o³tarz polowy. Wpatrujemy siê w obraz Jezusa Mi³osiernego z napisem JEZU UFAM TOBIE.

Anna Brañka

Wyjazd do Doliny Chocho³owskiej
Wigilia Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego. Dzieñ zapowiada³ siê piêknie –
s³oñce, wysoka temperatura, lekki
wiatr. Pogoda wprost idealna na górski wypad.
Ruszamy wczeœnie rano. Od razu
na obwodnicy wy³ania siê na horyzoncie Babia Góra. Ju¿ nas zaprasza, czeka. Okry³a siê bia³¹ chust¹,

jakby chcia³a siê wyró¿niæ na tle
ciemnych wzgórz. Towarzyszy nam
ca³¹ drogê raz po raz prezentuj¹c siê
dostojnie w ca³ej okaza³oœci. Kiedy
zbli¿amy siê do Zakopanego zaskakuje nas cudowny widok – przed
nami jak rozwarty akordeon, jak klawisze fortepianu bia³e szczyty Tatr.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

