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Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³?
Rekolekcyjne znaki

(ci¹g dalszy ze str. 7)

tarzu, „kap³an” udziela b³ogos³awieñstwa koñcowego wiernym,
a obok stoi Zmartwychwsta³y Jezus. W momencie, gdy kap³an
wypowiada s³owa „IdŸcie w pokoju Chrystusa”, Jezus rozsy³a
swoich uczniów, aby szli na
œwiat i nauczali w Jego imiê.
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Po obejrzeniu stwierdzam, ¿e
dawno nie widzia³am tak dobrego i poruszaj¹cego spektaklu.
Tegorocznego Misterium pomog³o wzbudziæ w moim sercu pragnienie prze¿ywania na nowo
i bardziej wnikliwie ka¿dej
Mszy œw.
A.Paczyñska
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Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii wyg³osi³
ks. Stanis³aw Staœko. W nied³ugim czasie na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie bêdzie broni³ pracê doktorsk¹ o tematyce
pastoralnej. Przez ostatnie kilka
lat czêsto proszony jest o wyg³oszenie rekolekcji, a tak¿e misji
w ró¿nych polskich i polonijnych parafiach. Zaproszony rekolekcjonista wyg³asza³ kazania
na wszystkich mszach œw. poprzez 3 kolejne niedziele Wielkiego Postu: drug¹, trzeci¹
i czwart¹.
Czym nas najbardziej uj¹³? Treœci¹ kazañ, sposobem przekazu,
a nade wszystko prze¿yciem g³êbokich znaków. Ewangeliczna
prostota po³¹czona z g³êbi¹ podana by³a w sposób serdeczny.
Trafia³a do naszych serc i umy(ci¹g dalszy na str. 3)

Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej - 20 marca 2016

1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w najwiêksze tajemnice
naszego zbawienia. W liturgii
Wielkiego Tygodnia mêka,
œmieræ i zmartwychwstanie
uobecnia siê dla naszego zbawienia. Dzisiaj uczestniczymy
w Wadowickiej Drodze Krzy¿owej. Rozpoczêcie o godz. 15.00
w parafii œw. Piotra. Zakoñczenie w Bazylice Gorzkimi ¯alami.
2. W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna bêdzie nieczynna.
3. We wtorek spotkanie Honorowej Stra¿y NSPJ o godz. 16.30.
4. Wielka Œroda jest w naszej
parafii dniem spowiedzi. Spowiadamy w godzinach:6.0010.00, 10.30-12.00, 14.00-16.00,
16.30-18.00. Nie odk³adajmy
spowiedzi na Wielki Pi¹tek.
5. W Wielki Czwartek, Wielki
Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê – rano nie
ma nabo¿eñstw w koœciele i nie
udzielamy Komunii Œw.
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6. W Wielki Czwartek prze¿ywamy pami¹tkê ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kap³añstwa.
Wyra¿amy nasz¹ wdziêcznoœæ
wszystkim parafianom za modlitwê w naszej intencji. Mszê Wieczerzy Pañskiej rozpoczniemy
o godz. 18.00, a po jej zakoñczeniu przeniesiemy Najœwiêtszy Sakrament do o³tarza adoracji
w Ciemnicy, gdzie odœpiewamy
I czêœæ Gorzkich ¯ali. Zapraszamy na wieczorn¹ adoracjê, która
potrwa do godz. 22.00.
7. Wielki Pi¹tek jest dniem, gdy
wpatrujemy siê w tajemnicê Krzy¿a, który jest Ÿród³em zbawienia
i dlatego w tym dniu nie odprawia
siê mszy œwiêtej. Obowi¹zuje te¿
post œcis³y, od którego nie ma dyspensy. O godz. 15.00 zapraszamy
na Drogê Krzy¿ow¹. Wieczorne
nabo¿eñstwo Liturgii Mêki Pañskiej rozpoczniemy o godz. 18.00.
Po jego zakoñczeniu przeniesiemy Najœwiêtszy Sakrament do
Grobu Pañskiego, odœpiewamy II
i III czêœæ Gorzkich ¯ali. O godz.
21.00 adoracjê poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej, o godz. 22.00
Drogê Krzy¿ow¹ poprowadzi m³odzie¿ i zakoñczymy adoracjê ok.
godz. 23.00. Ofiary sk³adane przy
krzy¿u przeznaczone s¹ na pomoc

oprawcy podnosz¹ krzy¿,
na którym umiera Chrystus. Druga - to obrzêd ³amania chleba.
Gdy w trakcie Mszy œwiêtej rozlega siê œpiew „Baranku Bo¿y”,
cia³o umêczonego Chrystusa zostaje zdjête z krzy¿a i po³o¿one
na o³tarzu. Do z³o¿onego na o³tarzu cia³a Jezusa, podchodzi
pe³na spokoju Maryja. Nie rozpacza, nie z³orzeczy, lecz z matczyn¹ mi³oœci¹ przytula umêczone cia³o swego jedynego syna.
W tej scenie, Maryja wskazuje
nam, ¿e tak jak Ona - mo¿emy
doznaæ pocieszenia i ukojenia
przyjmuj¹c Jezusa w Eucharystii. Przedstawione obrazy g³êboko przemówi³y do mego serca i sk³oni³y do pog³êbionej refleksji nad Tajemnic¹ Mszy œw.
Fina³owa scena Misterium
przedstawiona jest równie¿
w dwóch p³aszczyznach. Przy o³-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

natomiast na drugim równoleg³ym „kap³an”, na „o³tarzu sprawuje Mszê œwiêt¹, która trwa a¿
do koñca przedstawienia.
Jedn¹ z pierwszych scen jest
cud rozmno¿enia chleba. Obserwujemy aposto³ów, którzy nie
rozumiej¹ nauczania swojego
Mistrza. Nastêpnie akcja przenosi siê do domu Maryi, w którym
Salome stara siê za³atwiæ swoim
synom — Janowi i Jakubowi posady w królestwie Jezusa. Jest
ods³ona, w której Kajfasz przes³uchuje kobietê cierpi¹ca na
krwotok, któr¹ uzdrowi³ Jezus.
Pojawia siê w¹tek Barabasza
i jego towarzyszy. Wymowna jest
te¿ scena dialogu miêdzy Judaszem a Piotrem. Przedstawiony
jest s¹d u Pi³ata, biczowanie oraz
ukrzy¿owanie. Ukazane wydarzenia z Ewangelii maj¹ konkretne odniesienie do tego, co dzieje
siê podczas Mszy œwiêtej.
Wœród wszystkich odtworzonych wydarzeñ z kart Ewangelii, dwie sceny s¹ najbardziej
poruszaj¹ce. Pierwsza - to moment przeistoczenia chleba
i wina. W trakcie, kiedy Kap³an
podnosi w d³oniach chleb
i wino, na równoleg³ym planie

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 21 marca
6.00 Œp. Ryszard Kuba
Œp. Edward Oleksy
6.45 Œp. Czes³aw Palenica
7.30 Œp. Józefa Rosenstrauch
8.00 Œp. Zmarli z rodzin Kulisz i Matuszyk
12.00 Œp. Józef Birawski
18.00 Œp. Adolf Walczak
Œp. Andrzej ¯egliñski - 1 r.œm.
Wtorek 22 marca
6.00 Œp. Danuta Pomiet³o
6.45 Œp. Helena Broda - 15 r.œm.
Œp. Irena Laskowska
30
7.
Œp. Jerzy Rokowski
8.00 Œp. Balbina Zdasieñ
12.00 Œp. Wanda Nikiel
18.00 Œp. Stanis³aw Adamczyk - r.œm.,
¿ona Marianna
Œp. Micha³ Mytnik - 4 r.œm.
Œroda 23 marca
6.00 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
6.45 Œp. Barbara Pociêgiel
7.30 Œp. Emilia Chruszcz - 5 r.œm.
8.00 Œp. Irena Zawi³a
12.00 Œp. Józef Wróblewski, syn Maciej-21 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O ³askê powrotu do zdrowia i opiekê MB dla
ks. Tadeusza Bernat
O uzdrowienie Jacka przez wstaweinnictwo
MB Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Krystyna Galas
Œp. Helena ¯ak
Œp. Alojza Warcha³
Œp. Maria Matlak
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Œp. Kamil Suknarowski
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Antoni Kêcki
Œp. Maria Rajda
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Janina Pomiet³o
Czwartek 24 marca
18.00 Œp. Barbara Sabuda
Œp. Stanis³aw Sobala
Œp. Maria i Antoni Biela
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Anna W¹troba
Œp. Teresa Gawlik
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla kap³anów
pracujacych w naszej parafii
Pi¹tek 25 marca
18.00 Liturgia Mêki Pañskiej
Sobota 26 marca
19.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko - 2 r.œm.
Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia
Olech, Kazimierz Widlarz
Œp. Mariusz Smolec
Œp. Antoni Ortman
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. Zofia Klimczak - 6 r.œm.
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
kap³anów naszej parafii
Niedziela 27 marca
6.00 W int. Panu Bogu wiadomej
7.30 Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Urszula, Stefania, Tadeusz Wisiorek
9.00 Œp. Stanis³aw Tara³a - r.œm.
9.00 Roków: Œp. Jan Kurek - 6 r.œm.
10.30 Œp. Michalina i Józef P³ocharscy
12.00 Œp. Kazimierz Sat³awa, rodzice
i rodzeñstwo
30
13.
18.00 Œp. Stanis³aw Panek

dla chrzeœcijan w Ziemi Œwiêtej.
W Wielki Pi¹tek o godz. 17.45
rozpoczniemy nowennê do Mi³osierdzia Bo¿ego, któr¹ odprawiaæ bêdziemy przez 9 kolejnych dni o tej samej porze. Zapraszamy do udzia³u w tym nabo¿eñstwie.
8. Wielka Sobota jest dniem
adoracji Chrystusa w Grobie. Poœwiêcenie pokarmów w naszej
Bazylice od godz. 10.00 do
15.00 co pó³ godziny. Zachêcamy, aby œwiêc¹c pokarmy podzieliæ siê z potrzebuj¹cymi
sk³adaj¹c swój dar przy bocznych o³tarzach. W tym dniu zaleca siê zachowanie wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie siê o godz. 19.00 poœwiêceniem ognia i pascha³u
przed Bazylik¹. W czasie liturgii odnowimy przyrzeczenia
chrzcielne, dlatego prosimy
przynieœæ œwiece. Po mszy œw.
wyruszymy z uroczyst¹ procesj¹
rezurekcyjn¹.
9. W Poniedzia³ek Wielkanocny Sakrament Chrztu œw. na
Mszy œw. o godz. 13.30. Pouczenie przedchrzcielne w Wielk¹
Œrodê o godz. 19.00.
10. W niedzielê Mi³osierdzia
Bo¿ego 3 kwietnia pielgrzymujemy do £agiewnik. Wyjazd
godz. 7.00. Koszt 20 z³.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

ce. Kaznodzieja zobrazowa³
wagê chrztu œw., które nas wprowadza w œwiat nadprzyrodzony
wiary, nadziei i mi³oœci – postawionym na œrodku bazyliki du-

s³ów. G³oszona Ewangelia mi³osierdzia poparta by³a autentycznymi przyk³adami, porównaniami i obrazami. Dziêki takiemu
sposobowi g³oszenia z ³atwoœci¹
przenika³y g³oszone treœci do
naszego wnêtrza.
Najczêœciej podczas rekolekcji
przyzwyczajeni jesteœmy do wys³uchania wielu kazañ. Wiara
jest ze s³uchania. Tym razem
by³y to æwiczenia duchowne.
Bra³y w nich udzia³ nie tylko
nasze uszy, ale i oczy, rêce i nogi.
Nade wszystko nasz umys³ i ser-

ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

¿ym naczyniem, w którym mieœci³a siê woda chrzcielna. Poleci³ nam, abyœmy kolejno podchodzili do tego naczynia, g³êboko
zanurzali rêkê w ¿yciodajnej
wodzie – wst¹pmy w Bo¿e Ÿród³a. Nie pokropienia, ale zanurzenie. To by³ bardzo przejmuj¹cy znak. Chrystus nas uœwiêca. Kropimy wod¹ nasze mieszkania. On jest Ÿród³em Bo¿ego
¿ycia w naszych rodzinach.
Drugi znak. Poprosi³ nas na
pocz¹tku mszy œw., byœmy wyszli z naszej œwi¹tyni i stanêli
przed g³ównym wejœciem. Bazylika w Wadowicach w roku jubileuszowym jest koœcio³em stacyjnym. Trzeba koniecznie skorzystaæ z daru tego roku, jakim
jest odpust. Jednym z warunków
uzyskania go – jest przejœcie
bramy mi³osierdzia. Rekolekcjonista odmówi³ przepiêkne modlitwy. Ich treœci¹ by³y s³owa:
Bram¹ jest Jezus! Przypominamy sobie, jak 22 paŸdziernika
1978 roku, podczas mszy œw. inauguracyjnej nasz Œwiêty Rodak
Jan Pawe³ II wo³a³ na placu œw.
Piotra: „Otwórzcie siê na Chrystusa!” Otworzyæ siê na mi³osiernego Chrystusa, to znaczy tak¿e
czêsto korzystaæ z sakramentu

mi³osierdzia, jakim jest sakrament pokuty. Jubileuszowy Rok
Mi³osierdzia ma za zadanie o¿ywienie naszego sakramentalnego ¿ycia.
A co z tymi, którzy nie mog¹
siê spowiadaæ, gdy¿ ¿yj¹ bez
œlubu, lub na zwi¹zku cywilnym.
Chrystus jest mi³osiernym samarytaninem, który pragnie leczyæ
ka¿dego cz³owieka. Jest pe³nej
czulej mi³oœci Ojcem pochylaj¹cym siê nad zdegradowanym
dzieckiem. Jezus uczy³, ¿e tego,
kto do Niego przychodzi precz
nie odrzuci. „By³em g³odny,
nagi, chory, w wiêzieniu – a wyœcie przyszli Mi z pomoc¹. Cokolwiek uczyniliœcie jednemu
z tych najmniejszych, Mnieœcie
uczynili.” Uczynki mi³osierdzia,
tak co do cia³a, jak i duszy s¹
wielk¹ pomoc¹ w zbawieniu.
„Mi³osierni mi³osierdzia dost¹-
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I mówi³ wtedy o cz³owieku wypalonym. O katoliku, który nie
jest ani zimny ani gor¹cy. Jest
letni. Za chwilê kroczy³ z dymi¹c¹ kadzielnic¹, która wydawa³a mi³y zapach. Obrazowa³a
ona cz³owieka o ¿ywej wierze.
Wiara nadaje ¿yciu sens. Ma moc
uczyniæ go szczêœliwym ju¿ tu
na ziemi, a tak¿e w wiecznoœci.
Tegoroczne rekolekcje chcia³o
siê s³uchaæ. Pragnê³o siê w nich
uczestniczyæ. Wlewa³y w nasze
¿ycie ufnoœæ. Dziêki za nie ks. rekolekcjoniœcie Stanis³awowi
Staœko, jak równie¿ naszemu
ks. Proboszczowi, ¿e postara³ siê
o takiego kap³ana.
ks. Infu³at

pi¹.” Otwarta brama mi³osierdzia, przez któr¹ przeszliœmy
doprowadzi³a nas do obrazu Jezusa Mi³osiernego. Przy Nim powtarzaliœmy modlitwê œw. s. Faustyny. Panie, obdarz mnie widz¹cym okiem, które dostrzega
ludzk¹ biedê. Daj mi wra¿liwy
s³uch, który s³yszy ka¿de wo³anie ludzi potrzebuj¹cych. Wype³nij mnie mi³osiern¹ mi³oœci¹
bym siê wci¹¿ pochyla³ nad Bogiem i Jego dzieæmi.
Wreszcie ten ostatni znak.
Szed³ rekolekcjonista przez koœció³ trzymaj¹c w rêce wygaszon¹ kadzielnicê. Ko³ysa³ ni¹,
ale ona dymu nie wydziela³a.

Poruszaj¹ce, salezjañskie Misterium
Zgodnie z kilkudziesiêcioletni¹ tradycj¹, wraz z pocz¹tkiem
Wielkiego Postu na deskach
Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w Krakowie wystawiane jest Misterium Mêki Pañskiej. W tegorocznej inscenizacji bierze udzia³ oko³o 30 kleryków tutejszego seminarium
oraz 3 dziewczynyz salezjañskiej wspólnoty Ziemia Boga,
którzy pod opiek¹ autora i re¿ysera tegorocznego Misterium

- Pana Marcina Kobierskiego,
wcielaj¹ siê w role z ewangelicznych postaci ukazuj¹c zbawcze wydarzenia wiary chrzeœcijañskiej. W tym roku re¿yser
wskaza³ na œcis³y zwi¹zek Mêki
Chrystusa z Eucharysti¹. Misterium zbudowane jest, na dwóch
równoleg³ych planach, które
wzajemnie siê przenikaj¹. Na
pierwszym planie przedstawiane
s¹ wydarzenia znane z Ewangelii zwi¹zane z mêk¹ Chrystusa,
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(ci¹g dalszy na str. 7)

