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2. NIEDZIELA WIELKANOCNA – MI£OSIERDZIA BO¯EGO

(ci¹g dalszy ze str. 7)

¯ywa pamiêæ

(ci¹g dalszy na str. 2)

W sobotê 2 kwietnia wspomina-
liœmy 11. rocznicê œmierci œw. Jana
Paw³a II. Ile¿ cudownych zdarzeñ
tycz¹cych Jego osoby w tym krót-
kim czasie prze¿yliœmy. Dost¹pili-

œmy niezwyk³ej ³aski – byliœmy
œwiadkami ¿ycia Wielkiego Papie-
¿a. Braliœmy udzia³ w Jego wyj¹t-
kowym pogrzebie, podczas które-
go czytaliœmy rozwieszone banery
z napisem: Subito Santo – Œwiêty

Boga, a tak¿e podeptania godno-
œci ludzkiej. Pomaga mu w tym
odkrycie, i¿ imiê Boga to mi³o-
sierdzie. Papie¿ z Argentyny
uczy, ¿e mi³osierny Bóg dociera
do zmarnowanych przez ró¿no-
rakie biedy ludzi dziêki nasze-
mu mi³osierdziu. Najwy¿szy ju¿
czas, aby ka¿dy katolik pyta³ siê
codziennie, czy realizuje mi³o-
sierne czyny, co do cia³a i do
duszy.

Dzisiejsza Niedziela Mi³osier-
dzia Bo¿ego sk³ania nas, byœmy
wci¹¿ rozwijali w sobie nabo¿eñ-
stwo do Boga bogatego w mi³o-
sierdzie – bezgranicznie Jemu
ufali – i sami okazywali siê mi³o-
siernymi. Zawsze w dziedzinie
mi³osiernej mi³oœci mamy ogrom-
ne mo¿liwoœci do realizacji tro-
ski o biednych w czynach, w mo-
wie i myœlach. Wci¹¿ Caritas sine
modo – mi³oœæ na ró¿ny sposób.
Mi³oœæ niejedno ma imiê.

ks. Infu³at
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2. NIEDZIELA WIELKANOCNA – MI£OSIERDZIA BO¯EGO
3 kwietnia 2016

ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Dzisiejsza niedziela jest
uwielbieniem Chrystusa Mi³o-
siernego. O godz. 15.00 Koron-
ka do Bo¿ego Mi³osierdzia. Dziœ
rozpoczyna siê 72. Tydzieñ Mi-
³osierdzia. Zachêcamy do okazy-
wania mi³oœci wobec bliŸnich
poprzez s³owo, czyn i modlitwê.

2. Jutro jest liturgiczna Uroczy-
stoœæ Zwiastowania Pañskiego.
Na Mszy œw. o godz. 7.30 bêdzie
mo¿na podj¹æ siê duchowej ad-
opcji dzieci poczêtych. Odpo-
wiednie formularze s¹ wy³o¿one
na o³tarzach.

3. W przysz³¹ niedzielê o godz.
7.30 msza œw. w intencji Ró¿ Ró-
¿añcowych i zmianka ró¿añco-

wa. Na mszy œw. o godz. 12.00
modlimy siê za ofiary mordu ka-
tyñskiego i tragicznego lotu smo-
leñskiego w szóst¹ rocznicê tej
tragedii. O godz. 13.30 msza œw.
w intencji rocznych dzieci.

4. Zapraszamy na pielgrzymki:

a. Na krokusy do Doliny Cho-
cho³owskiej w sobotê 9 kwietnia.
Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.

b. Na Apel Jasnogórski w so-
botê 16 kwietnia. Wyjazd godz.
15.45. Koszt 35 z³.

4. Trwaj¹ zapisy na koloniê pa-
rafialn¹ do Sopotu w terminie od
8 do 21 lipca. Koszt 800 z³.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

natychmiast. Wyj¹tkowo szybko
– dziêki papie¿owi – seniorowi
Benedyktowi XVI – dosz³o do
beatyfikacji 1 maja 2011 roku.
Papie¿ Franciszek zadekreto-
wa³  kanonizacjê na Niedzielê
Mi³osierdzia Bo¿ego 27 kwiet-
nia 2014 roku. Przeminê³y te
wielkie zdarzenia. Pozosta³y po
nich g³êbokie œlady w naszej
pamiêci i w sercu.

Zastanawiam siê, czy ka¿dy
z mieszkañców papieskiego mia-
sta nosi w sobie ¿yw¹ pamiêæ
naszego Œwiêtego Rodaka. Ci¹-
¿y na ka¿dym z nas piêkne za-
danie: byæ stró¿em Jego pamiê-
ci. Pomimo up³ywu czasu zama-
zuj¹cego ¿yw¹ pamiêæ trzeba
w naszym mieœcie œwiadomie
kultywowaæ czeœæ Œwiêtego Wa-
dowiczanina. Dzieñ Jego urodzin
18 maja, a tak¿e data wyboru na

Mi³osierdzie to imiê Boga

Niedziela Mi³osierdzia, któr¹
dziœ prze¿ywamy rozpoczyna
Tydzieñ Mi³osierdzia. Dawniej,
tygodnie w kalendarzu duszpa-
sterstwa polskiego, przypada³y
na pocz¹tku paŸdziernika. Od
kilku ju¿ lat, nasi Biskupi zade-
cydowali, aby Niedziela Mi³o-
sierdzia da³a impuls do wzmo-
¿onej troski o Boga i cz³owie-
ka. Ten rok jest wyj¹tkowy. Pa-
pie¿ Franciszek uczyni³ Mi³o-
sierdzie fundamentem i osi¹
swego pontyfikatu. Œwiêty pa-
pie¿ Jan Pawe³ II swój d³ugi
pontyfikat uczyni³ ¿arliw¹
s³u¿b¹ Bogu bogatemu w Mi³o-
sierdzie oraz cz³owiekowi, któ-
ry wci¹¿ potrzebuje Bo¿ej
i ludzkiej pomocy, a jednocze-
œnie sam powinien byæ dawc¹
tkliwej mi³oœci drugiemu. Na-
tchnieniem takiej postawy by³a
dla Niego œw. Siostra Faustyna.

Papie¿ Franciszek pochodzi
z Argentyny. ¯ycie w tym pañ-
stwie, a zw³aszcza w stolicy jest
nacechowane ogromnymi nie-
równoœciami. Ma³a grupa wiel-
kich bogaczy i masa nêdzarzy.
Dysproporcje tam s¹ pora¿aj¹ce.
Stamt¹d bierze siê Jego uczule-
nie na niesienie pomocy ludziom
skrzywdzonym, zmarginalizowa-
nym. Wszystko robi, ¿eby Ko-
œció³ kierowany przez Niego by³
mi³osiernym samarytaninem opa-
truj¹cym wielokrotne poranienia
wspó³czesnego cz³owieka. Chce,
aby wspólnota wierz¹cych w Je-
zusa by³a czu³ym ojcem wycho-
dz¹cym naprzeciw zmarnowane-
go przez ¿ycie dziecka. Troskli-
wy Koœció³ ma byæ czu³¹ matk¹
wspieraj¹c¹ biedne swe dzieci.

Jak przed wiekami Moj¿esz,
który mia³ przeprowadziæ Naród
Wybrany do Ziemi Obiecanej
pyta³ Boga o Jego imiê i us³ysza³:
„Ja jestem, który jestem.” Jestem
wci¹¿ obecny. Wspó³czesny pa-
pie¿ Franciszek jest nowym Moj-
¿eszem, który przeprowadza na-
rody przez morze przekreœlenia

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 4 kwietnia
 6.00 Œp. Alojza Warcha³

Œp. Maria Tyra³a
 6.45 Œp. Barbara Sabuda
 7.30 Œp. Jerzy Rokowski
 8.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Tomasz £obodziñski

Œp. Adelajda i Stanis³aw Czermiñscy
Wtorek 5 kwietnia
 6.00 Œp. Jan, Bogdan i Krystyna Malinowska
 6.45 Œp. Janina Kundys
 7.30 Œp. Wies³aw Dudoñ
 8.00 Œp. Jerzy Rokowski
12.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
18.00 Œp. Józef Pachel

Œp. Tomasz £obodziñski
Œroda  6 kwietnia
 6.00 Œp. Jerzy Rokowski
 6.45 Œp. Irena Zawi³a
 7.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
 8.00 Œp. Józef Opaliñski
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i potrzebne ³aski

dla Józefy
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Helena ¯ak
Œp. Maria Matlak
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Kamil Suknarowski
Œp. Tadeusz Kurek - 2 r.œm.
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Kazimierz Kocio³ek - 12 r.œm.
Œp. Jan Buraczek
Œp. Wanda, Jan, Stanis³aw
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Katarzyna Kawa - 5 r.œm.
Œp. Jan Filek
Œp. Janina Pomiet³o

Czwartek 7 kwietnia
 6.00

 6.45 Œp. Jerzy Rokowski
 7.30 Œp. Tomasz £obodziñski
 8.00 Œp. Jerzy Godek
12.00 Œp. Bronis³aw, W³adys³awa Pomiet³o

i zmarli z ich rodziny
18.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Œp. Jan Szwed - 4 r.œm., ¿ona Danuta
Pi¹tek 8 kwietnia
  6.00 Œp. Maria Tyra³a
 6.45 Œp. Anna Twaróg, m¹¿ Józef, córki

Julia i Cecylia
 7.30 Œp. Jerzy Rokowski
 8.00 Œp. Dominika Œwiat³oñ - 8 r. œm., m¹¿

Józef, syn Jan, wnuk S³awomir
12.00 Œp. Józef Jastrzêbski - 42 r.œm.
18.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Œp. Antoni Ortman - 9 r.œm.
Sobota  9 kwietnia
 6.00

 6.45 Œp. Danuta Mrowiec - 6 r.œm.
 7.30 Œp. Marian Piwowarczyk
 8.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
12.00 Œp. Jerzy Rokowski
18.00 Œp. Stanis³aw Wiœniowski - 2 r.œm.

Œp. Józefa, Leon, Stanis³aw Klaput
Niedziela 10 kwietnia
  6.00 Œp. Stais³aw Katarzyna Tyrybon i ich

dzieci Stanis³aw i Matylda
  7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ

Œp. Jan Ciep³y
W int. Ró¿ Rózañcowych i ks. Opiekuna

 9.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
 9.00 Roków: Za ¿yj¹cych i zmar³ych

Dobrodziejów kaplicy w Rokowie
10.30 Œp. Jerzy Rokowski
12.00 Œp. Józef Hajnosz

Z okazji 50 r.œlubu o b³. Bo¿e i ³aski
dla Marii i Józefa Adamczyk
Za pomordowanych w Katyniu
mieszkañców Ziemi Wadowickiej i za
ofiary katastrofy smoleñskiej

13.30 Roczki
O b³. Bo¿e w 60 r. urodzin Tadeusza

18.00 Œp. Jerzy Godek

Stolicê Apostolsk¹ 16 paŸdzier-
nika, jak równie¿ czas Jego zgo-
nu 2 kwietnia oraz dzieñ poœwiê-
cony Jego kultowi 22 paŸdzier-
nika – winny stawaæ siê
w ¿yciu parafialnym, a tak¿e
spo³ecznym krzycz¹cym wy-
krzyknikiem w szaroœci zwy-
k³ych dni. Lêkam siê tych, któ-
rzy ³atwo rezygnuj¹ z uroczy-

stych obchodów tych wielkich
dni. Przecie¿ to œw. Jan Pawe³ II
sta³ siê œwiatowym Ambasado-
rem naszego miasta.  Ka¿dy
œwiadomy mieszkaniec miasta
znad Skawy ma wewnêtrzny
obowi¹zek sp³acania d³ugu po-
przez oddawan¹ czeœæ naszemu
œwiêtemu Patronowi. ks. Infu³at

Prze¿ycie Triduum Sacrum

W czasie ostatnich
trzech dni œwiêtych
Bóg obdarzy³ mnie
wieloma ³askami.
Jedn¹ z nich by³a wiel-
ka cierpliwoœæ w s³u-
chaniu spowiedzi  bar-
dzo licznie przystêpu-
j¹cych penitentów. Inn¹
to wys³uchanie licz-
nych ¿yczeñ wielko-
czwartkowych. Wypo-
wiadali je przedstawi-
ciele naszych wspólnot
parafialnych. Myœla³em o nich,
¿e choæ te grupy siê starzej¹
i wykruszaj¹, to jednak na ró¿-
ny sposób daj¹ o sobie piêkne,
czytelne znaki. S¹ rozpoznawal-
ne. Patrz¹c na przedstawicieli
tych wspólnot duma³em: „Co by
to by³o, gdyby was nie by³o?”

W pokornej modlitwie
prosi³em Boga s³owa-
mi Jana Paw³a II:
„Trzymajcie siê i nie
dajcie siê!”

Du¿ym prze¿yciem
by³a równie¿ Droga
Krzy¿owa po rynku.
Ju¿ z góry 10 lat jej in-
spiratorami, a tak¿e
pomys³odawcami roz-
wa¿añ s¹ PP. Skow-
ronkowie. Rozwa¿a-

nia wiel-kopi¹tkowe, tak w tre-
œci, jak i w osobach, które je wy-
powiadaj¹ s¹ poruszaj¹ce. Jezu-
sowa Droga Krzy¿owa wci¹¿
trwa. Wspó³czesny cz³owiek od-
bywa kolejne stacje niejedno-
krotnie jako ofiara, a czasami
jako sprawca. ks. Infu³at
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Misterium Mêki Pañskiej w Myœlenicach

W dniu12 marca grupa piel-
grzymów wraz z ks. Infu³atem
wyjecha³a do Myœlenic, aby
prze¿ywaæ „Misterium Mêki
Pañskiej- Misterium Wojenne”.

Misterium to umiejscowione
zosta³o w czasach rzymskich,
kiedy cierpia³ Jezus i II wojny
œwiatowej w czasie, której cier-
pia³ cz³owiek..

Misterium to, na tle Mêki Je-
zusa rozpoczêtej w Ogrójcu a¿
do Jego œmierci i zmartwych-
wstania – przedstawia historiê
dwóch kobiet:

¯ydówki Sary i Polki Ewy, po-
ró¿nionych ze sob¹ jeszcze
przed wybuchem wojny. Rze-
czywistoœæ okupowanej Polski,
powtórnie styka je ze sob¹ i Po-
lka dokonuje trudnego wyboru-
ukrywa ¯ydówkê Sarê.  Decyzje
podejmowane w tragicznych
chwilach przeœladowania Pola-
ków nie s¹ ³atwe. Obserwujemy
postawy patriotyczne aby wal-
czyæ z okupantem a  tak¿e kola-
boracji z hitlerowcami aby mieæ
wygodne ¿ycie.

Sceny Mêki Jezusa przeplataj¹
siê cierpieniami zadawanymi
przez okupanta niemieckiego.

W ostatniej scenie „Misterium
Wojennego” Chrystus Zmar-
twychwsta³y

Zwyciêzca œmierci, grzechu
i wszystkich ludzkich nieprawo-
œci,  staje wœród tych ludzi, aby
ich umocniæ , wlaæ w serca na-
dziejê.

W przedstawionym Misterium
odnaleŸæ mo¿na postawy ludz-
kiej zdrady, nienawiœci, fa³szy-
wych os¹dów, przekupstwa, któ-
re nie tylko zdarza³y siê w histo-
rii ale s¹ te¿ obecne we wspó³-
czesnoœci.

Historia Mêki Pañskiej, mimo
i¿ dokona³a siê blisko 2000lat
temu urzeczywistnia siê w na-
szym ¿yciu.

W drodze powrotnej dzielimy
siê osobistymi wra¿eniami a tak-
¿e wspomnieniami.

Anna Brañka

Ojczyzna pamiêta

Przekraczaj¹c bramê na Pêkso-

wym Brzyzku w Zakopanem czy-

tamy napis genera³a Foch’a:

„Ojczyzna to ziemia i groby.

Naród, który traci pamiêæ, traci

¿ycie. Zakopane pamiêta.”

W niedzielê 10 kwietnia mija

6. rocznica bolesnej katastrofy

smoleñskiej. 96 wspania³ych

przedstawicieli polskich elit po-

nios³o œmieræ. Ich lot mia³ byæ

uczczeniem skrytobójczej

œmierci przesz³o 20 tysiêcy Po-

laków. Bolesny mord katyñski,

którego ¿ywa pamiêæ tkwi jak

ropiej¹ca rana w sercu naszej

Ojczyny – poch³onê³a nowe

ofiary. Tamto wydarzenie sprzed

76 laty skrywane przez dziesi¹t-

ki lat w tajemnicy sta³o siê smut-

nym przyk³adem do ukrywania

faktów zwi¹zanych z tragicz-

nym lotem z 10 kwietnia 2010

roku. W Ewangelii Jezus mówi,

i¿ poznacie prawdê, a ona was

wyzwoli. Tylko prawda ma moc

wyzwalaj¹c¹. W przysz³¹ nie-

dzielê bêdziemy siê modliæ

w naszej bazylice, szczególnie na

mszy œw. o godz. 12.00, aby nasz

naród kierowany nowymi rz¹da-

mi, móg³ wreszcie poznaæ ca³¹

prawdê o przyczynach i skutkach

tragicznego, kwietniowego lotu.

Oby obecne rz¹dy naszej Ojczy-

zny kierowa³y siê prawd¹ i spra-

wiedliwoœci¹, ale tak¿e mi³o-

siern¹ mi³oœci¹. Wielokrotnie

s³ysza³em, ¿e ten co rz¹dzi – jest

pracownikiem dyplomacji – nie

mo¿e kierowaæ siê tylko prawd¹.

Wielu twierdzi, ¿e dyplomacja to

umiejêtne pos³ugiwanie siê

k³amstwem, a najczêœciej ¿on-

glowaniem pó³prawdami. Po¿y-

jemy to zobaczymy, jak to by³o

z prawd¹, prawem i sprawiedli-

woœci¹ w rz¹dach PISu.
ks. Infu³at


