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S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ.
Koœció³ jest domem chleba i s³owa
Rozpoczynamy kolejny ju¿
8. Tydzieñ Biblijny. Sobór Watykañski II zobowi¹zuje wspó³czesny Koœció³, aby obficiej zastawiæ
dla wiernych stó³ s³owa Bo¿ego.
Nale¿y szerzej otworzyæ skarbiec

Pogrzeb

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Jan Filek, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Maria Grabowska, ur. 1926r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Maria Krupnik, ur. 1926r., zam. ul. Wiœniowa
Œp. Kazimierz Muszel, ur. 1959r., zam. ul. Wojska Polskiego
Œp. Barbara Cierpia³ek, ur. 1933r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Edward Maœlanka, ur. 1959r., zam. ul. Wojska Polskiego
Œp. Kazimierz Gawry³a, ur. 1956r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Barbara £ukasik, ur. 1955r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Danuta Korczewska, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Helena Bojêœ, ur. 1931r., zam. Os. M. Wadowity
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biblijny. W trosce o odnowienie
wiary nale¿y rozbudziæ serdeczne
i ¿ywe umi³owanie Pisma œw. Znany pisarz Roman Brandstaetter –
nawrócony z judaizmu na katoli(ci¹g dalszy na str. 2)

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 10 kwietnia 2016
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 8. Ogólnopolski Tydzieñ
Biblijny.
2. W sobotê o godz. 10.00 spotkanie grupy modlitwy œw. o. Pio.
3. W przysz³¹ niedzielê Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania i rozpoczêcie kwartalnych
dni modlitw w tej intencji. Chrzty
na mszy œw. o godz. 13.30. Pouczenie w pi¹tek o 19.00 w domu
parafialnym.
(ci¹g dalszy ze str. 1)

cyzm – pisa³: „Biblia le¿a³a na
stole moich praojców. Nigdy
w bibliotece. Zawsze na podrêczu. W naszym domu nikt Biblii
nigdy nie szuka³, nigdy równie¿
nie s³ysza³em, aby ktokolwiek
pyta³, gdzie ona le¿y. Wiadomo
by³o, ¿e u dziadków na biurku,
u nas na ma³ym stoliku obok fotela, w którym wieczorami
zwyk³ siadywaæ ojciec. Miejsce,
na którym le¿a³a Biblia, by³o dla
mnie miejscem wyró¿nionym.
By³o ono dla mnie œrodkiem ca³ego mieszkania, wyniesionym
wysoko na ca³e mieszkanie,
punktem dooko³a którego
wszystko siê obraca³o. Gdy ojciec wieczorem czyta³ Bibliê
chodzi³em na palcach.”

4. W dniach od 6 do 8 maja /od
pi¹tku do niedzieli/ organizujemy pielgrzymkê do Trójmiasta
oraz Malborku. Koszt 500 z³.
Szczegó³y w kancelarii lub na
plakatach.
5. Organizujemy pielgrzymkê
do W³och w dniach od 8 do 15
wrzeœnia. Koszt wynosi 400 z³
i 190 euro. Szczegó³y w kancelarii parafialnej.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Ojciec Œw iêty Franciszek
w rozmowie z m³odymi wypowiada takie s³owa:
„Gdybyœcie zobaczyli moj¹ Bibliê, byæ mo¿e nie zrobi³aby na
was wielkiego wra¿enia. Powiedzielibyœcie: „Co takiego? To jest
Biblia Papie¿a? Taka stara ksi¹¿ka, taka zniszczona!” Kocham
moj¹ star¹ Bibliê, która towarzy-
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jest otwarte dla Chrystusa. Ile¿
to razy, klêcz¹c przed Najœwiêtszym Sakramentem czujemy
ulgê, ukojenie. To moc p³yn¹ca
od Chrystusa Pana, która nas
przenika. To promieniowanie
Eucharystii.
Na Apelu Jasnogórskim wzruszy³y nas s³owa ks. abp Wac³awa Depo, ¿e: „Ÿród³o promieniowania œwiêtoœci Jana Paw³a II

znajduje siê w Wadowicach; to
miejsce chrztu w obliczu Matki
Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Józefa
u oo. Karmelitów.” S³owami
Œwiêtego przypomina: „Pilnujcie
mi tych œcie¿ek!” Czy¿ to nie
wzruszaj¹ce? Pielgrzymi Apelowi chc¹ wspomóc ŒDM, pragniemy ufundowaæ dla niezamo¿nej
m³odzie¿y kilka tzw. Pakietów
pielgrzyma.
Rozalia Borkowska

Serdeczna pamiêæ
W sobotê 2 kwietnia w 11 rocznicê œmierci œw. Jana Paw³a II
prze¿y³em wielk¹ radoœæ, i¿
dziêki Siostrze Monice Siarko
i ks. Januszowi Korbel mogliœmy Boga wielbiæ za cudownego cz³owieka, jakim by³ nasz wadowicki Œwiêty. Wspania³y za
¿ycia i wielki w dniach cierpienia i w godzinê œmierci. Przypomnia³em sobie, jak nasza œwi¹tynia w tamtych dniach by³a wype³niona modl¹c¹ siê rzesz¹ parafian i pielgrzymów. Z powrotem sta³y mi siê bliskie wieczory Jana Paw³a II, które odprawialiœmy co miesi¹c, 2-go ka¿dego
miesi¹ca. Pocz¹tkowo smutne –
wspominaj¹ce odejœcie Papie¿a
do domu Ojca Niebieskiego,
a póŸniej gdy uczestniczyliœmy
w procesie beatyfikacyjnym –

coraz radoœniejsze. W sercach
parafian wytworzy³a siê praktyka takich nabo¿eñstw. Dobrze siê
sta³o, ¿e organizatorzy wype³nili
ten rocznicowy wieczór piêkn¹
modlitw¹. Z powrotem wierni nape³nili nasz¹ bazylikê. Niezapomniane dni wci¹¿ mobilizuj¹ do
obecnoœci by swoj¹ postaw¹ powiedzieæ: „Jestem przy tobie, paks. Infu³at
miêtam i czuwam!”
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Poniedzia³ek 11 kwietnia
6.00 Œp. Czes³aw Palenica
Œp. Leopold i Joanna Nicieja
6.45 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
7.30 Œp. Jerzy Rokowski
8.00 Œp. Janina Kundys
12.00 Œp. Maria £azeba - 1 r.œm.
18.00 Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Barbara Pociêgiel
Wtorek 12 kwietnia
6.00 Œp. Irena Zawi³a
6.45 Œp. Maria Matlak
7.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
8.00 Œp. Jerzy Rokowski
12.00 Œp. Maria Bargiel - 37 r.œm.
18.00 Œp. Dawid Brañka - 4 r.œm.
Œp. W³adys³awa Pustelnik - 18 r.œm.
Œroda 13 kwietnia
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
6.45 Œp. Balbina Zdasieñ
7.30 Œp. Barbara Sabuda
8.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Antoni i Czes³awa
12.00 Œp. Stanis³aw Porzycki
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O szczêœliw¹ operacjê dla Tomasza
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Czes³awa Romanowska
Œp. Dorota Kopytyñska
Œp. Maria Matlak
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Andrzej i Franciszka Kosek oraz zmarli z
rodziny Wac³aw
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Aleksander Wajdzik

Warto prze¿yæ

W niedzielê 15 maja bêdziemy pielgrzymowaæ do £¹cka na

Œp. Jan Filek
Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Grabowska
Œp. Janina Pomiet³o
Czwartek 14 kwietnia
6.00 Œp. Danuta Pomiet³o
6.45 Œp. Jerzy Rokowski
7.30 Œp. Maria Tyra³a
8.00 Œp. Zofia Ochman - 18 r.œm.
12.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
18.00 Œp. Barbara Pociêgiel
Œp. Janina Kundys
Pi¹tek 15 kwietnia
6.00 Œp. Józef i Wiktoria Skupieñ i zmar³e dzieci
Œp. Józefa Smaza - 3 r.œm., m¹¿ Jan i rodzice
6.45 Œp. Jerzy Godek
7.30 Œp. Jerzy Rokowski
8.00 Œp. Anna PaŸdziora - 13 r.œm.
12.00 Œp. Maciej Suwaj
18.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
Œp. Henryk Œwiêtek - 2 r.œm. i zmarli rodzice
Sobota 16 kwietnia
6.00 Œp. Maria Tyra³a
6.45 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
7.30 Œp. Grzegorz Sporek, Janina Sporek
8.00 Œp. Jerzy Rokowski
12.00 Œp. Boles³aw Walatek
18.00 Œp. Tomasz £obodziñski
Dziêkczynno-b³agalna w 60 r. œlubu Alfredy
i Stanis³awa oraz w 80 r. urodzin Alfredy
Niedziela 17 kwietnia
6.00 Œp. W³adys³aw i Józefa Paj¹k, ziêæ Wojciech
7.30 O szczêœliwe rozwi¹zanie dla Magdaleny
i b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny
Œp. Jerzy Rokowski
9.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
9.00 Roków: Œp. Zdzis³aw Jakubowski - 3 r.œm.
10.30 Œp. Grzegorz Sporek, Janina Sporek
12.00 Œp. Eugeniusz Chrapek - 1 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Tadeusz Góra z rodzicami

tzw. Œwiêto Kwitn¹cej Jab³oni. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 30 z³.
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ks. Infu³at

szy³a mi przez pó³ ¿ycia. Widzia³a moj¹ radoœæ, zmoczy³y j¹
moje ³zy - jest moim bezcennym
skarbem. ¯yjê ni¹ i za nic na
œwiecie bym jej nie odda³.
Chcê wam powiedzieæ jedn¹
rzecz: dziœ bardziej jeszcze ni¿
w pierwszych wiekach Koœcio³a
chrzeœcijanie s¹ przeœladowani;
jaka jest tego przyczyna? S¹
przeœladowani, bo nosz¹ krzy¿
i daj¹ œwiadectwo o Jezusie; s¹
skazywani za to, ¿e maj¹ Bibliê.
NajwyraŸniej Biblia jest ksi¹¿k¹
niezwykle niebezpieczn¹, tak
groŸn¹, ¿e w niektórych krajach
osoba posiadaj¹ca Bibliê traktowana jest tak, jakby ukrywa³a
w szafie granaty!
Mahatma Gandhi, który nie by³
chrzeœcijaninem, powiedzia³
pewnego razu: „Wam, chrzeœcijanom, powierzony jest tekst,
który ma w sobie tak¹ iloœæ dynamitu, ¿e móg³by wysadziæ
w powietrze ca³¹ cywilizacjê, by
wywróciæ do góry nogami œwiat
i przynieœæ pokój planecie zdewastowanej przez wojnê. Traktujecie go jednak tak, jakby by³
po prostu dzie³em literackim, niczym wiêcej”.
Có¿ zatem trzymacie w rêku?
Arcydzie³o literatury? Zbiór starych i piêknych opowiadañ?
W takim przypadku nale¿a³oby

powiedzieæ wielu chrzeœcijanom, którzy daj¹ siê uwiêziæ
i torturowaæ za Bibliê: „Jesteœcie doprawdy ma³o przezornymi g³upcami: to tylko utwór literacki!” Nie, ze S³owem Bo¿ym
œwiat³o przysz³o na œwiat i nigdy nie zgaœnie.
Macie zatem w rêkach coœ boskiego: ksi¹¿kê jak ogieñ, ksi¹¿kê, w której mówi Bóg. Dlatego
pamiêtajcie: Biblia nie jest po to,
¿eby j¹ postawiæ na pó³ce, jest
raczej po to, aby by trzymaæ j¹
w rêku, by czytaæ j¹ czêsto, codziennie, zarówno samemu, jak
w towarzystwie.
Czytajcie uwa¿nie. Nie zatrzymujcie siê na powierzchni, jak
przy lekturze komiksów! Po s³owie Bo¿ym nie mo¿na po prostu
przebiec spojrzeniem! Zapytajcie siebie raczej: „Co to mówi
mojemu sercu? Czy przez te s³owa Bóg przemawia do mnie? Czy
budzi we mnie têsknotê, g³êbokie pragnienie? Co mam czy(ci¹g dalszy na str. 4)
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sentymentalizm - w g³êbi duszy
s³ucham, co Pan do mnie mówi.
Niekiedy nie mówi: i wówczas
nie s³yszê nic, tylko pustkê,
pustkê, pustkê... Lecz cierpliwie trwam w oczekiwaniu, czytaj¹c i modl¹c siê. Modlê siê na
siedz¹co, bo klêczenie sprawia
mi ból. Niekiedy, modl¹c siê,
nawet zasypiam, ale to nic nie
szkodzi: jestem jak syn ko³o
swojego ojca, i to siê liczy.
Chcecie mnie ucieszyæ? Czytajcie Bibliê.”
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

niæ?” Tylko w ten sposób s³owo
Bo¿e bêdzie mog³o wyraziæ ca³¹
swoj¹ moc; tylko w ten sposób
nasze ¿ycie bêdzie mog³o siê
przeobraziæ, staj¹c siê pe³ne
i piêkne.
Chcê wam powiedzieæ w zaufaniu, jak czytam moj¹ star¹ Bibliê: czêsto j¹ biorê trochê czytam, potem odk³adam i pozwalam, by mnie obserwowa³, i s³ucham - a nie jest to z pewnoœci¹

Msza œw. tajemnic¹ wiary
Inaczej nic dotychczas prze¿ywaliœmy nasze rekolekcje w drodze na Apel Jasnogórski 16 marca. Tym razem ks. inf. Jakub Gil
poœwiêci³ rozwa¿ania Mszy œw.
Czym jest msza œw. – centrum
liturgii. W zrozumieniu pomaga
nam czytanie rozwa¿añ z ksi¹¿ki ks. Nowaka „¯ywa ofiara”.
Msza œw. to spotkanie z Panem.
Chcemy spotkaæ Chrystusa tu,
teraz w XXI wieku. On by³, jest i
bêdzie. Chcemy wejœæ w te mistyczne, trudne tajemnice, gdzie
Pan mówi: „Szczêœliwy ten, kto
uwierzy³ nie widz¹c Mnie”.
Chrystus poprzedza nasze myœli,
wychodzi naprzeciw ludzkim
pragnieniom. Jak pokonaæ te 20
wieków, by byæ przy Chrystusie.

Sam Jezus pokonuje te wieki, by
byæ przy nas podczas Eucharystii. To pierwsze s³owa Mszy
œw.: „Pan z wami”. Tak On,
Zmartwychwsta³y Chrystus jest
z nami. Ta Jego bliskoœæ musi
nas przej¹æ. Od naszego chrztu
nale¿ymy do Niego. Kap³an we
Mszy œw. ma przywilej niesienia Chrystusa przez wieki.
Jest w czytanych s³owach Bo¿ych oraz w wyjaœniaj¹cym kazaniu. Liturgia s³owa oraz liturgia ofiary uobecnia Pana Jezusa. Musimy z coraz wiêksz¹
wiar¹ zanurzaæ siê w g³êbiê misterium. Jak nie ma wiary, to
nie ma klucza do zrozumienia
Mszy œw.
-4-

Chrzeœcijanie gromadz¹c siê
w jedno na liturgii Mszy œw. s¹
wspólnot¹ uczniów Jezusa.
Wspólnot¹ zgromadzon¹ przy
jednym stole. Jesteœmy ludem
Boga, Koœcio³em zgromadzonym w jednej wierze. Stoj¹c
obok siebie pod krzy¿em Chrystusa, stajemy siê sobie bliscy.
Odkrywamy piêkno tej wspólnoty Chrystusa, który nas jednoczy. Biedny, kto jest sam, zamkniêty w sobie. Otwórzmy
nasze serca i oczy. Spójrzmy,
ile dobra jest wokó³ nas. Nauczmy siê inaczej patrzeæ na
ludzi. Niech nie pozostaje nam
tylko znak kiwniêcia g³ow¹ na
znak pokoju. By nie by³o tak,
¿e na Mszê œw. obcy przyszli
i obcy wyszli. Czy czujemy to,
¿e jesteœmy razem, ¿e jesteœmy
wspólnot¹?
Liturgia jest zwiastowaniem
radoœci, pokoju i dobra. To nasze Alleluja, chwalmy Pana jest
wybuchem radoœci. To radosne
s³owo Alleluja potrzebne jest
kiedy smutek nas ogarnia. Msza
œw. jest pami¹tk¹ Ostatniej Wieczerzy. To radoœæ, ¿e Chrystus
nas odkupi³. Obecny œwiat prze¿arty rakiem braku Boga potrzebuje radoœci. Radoœæ to zwyciêstwo Jezusa Zmartwychwsta³ego nad œwiatem. Trzeba iœæ i cie-

szyæ siê z Chrystusem. Radoœæ
mimo cierpienia. We Mszy œw.:
„Pokój zostawiam wam, pokój
mój wam dajê.” Amen. Amen.
Alleluja to wierzê powiedziane Bogu.
Najwiêkszym darem Jezusa
Chrystusa dla Koœcio³a jest Komunia Œwiêta. Jak traktujemy
Chrystusa podczas Komunii œw.,
tak On nas potraktuje na S¹dzie
Ostatecznym. Zastanówmy siê
kogo przyjmujemy? Jak¿e czêsto, zaraz po Komunii œw. ludzie
nie czekaj¹c na b³ogos³awieñstwo, wychodz¹ z koœcio³a, uciekaj¹. Nie dziêkuj¹ Panu. A jakie
jest nasze dziêkczynienie?
Mamy ró¿ne modlitwy, ale mo¿na i tak od siebie, swoimi s³owami rozmawiaæ z Bogiem. Mo¿na
te¿ i œpiewaæ. A jak¿e i wymowne jest dziêkczynienie w ciszy
i skupieniu. B³ogos³awione
niech bêd¹ cisze po Komunii œw.,
których musimy siê nauczyæ. Nie
zasypiajmy. BudŸmy nasze serca. Ta czerwona lampka w koœciele mówi nam: tu jest Pan. Zawsze mo¿emy wst¹piæ na chwilê
do koœcio³a, aby adorowaæ Chrystusa. Uczmy siê na nowo tej adoracji. O¿ywmy tê pobo¿noœæ
eucharystyczn¹. Jezus Chrystus
to najwiêkszy skarb. Moje serce
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(ci¹g dalszy na str. 7)

