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 My ludem Pana i Jego owcami.

(ci¹g dalszy na str. 2)

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA

I pójd¹…
Dzisiejsza niedziela jest Œwiato-

wym dniem o powo³ania kap³añ-
skie i zakonne. W tej dziedzinie
nie ma nadprodukcji. W œwiecie,
w Europie i w Polsce coraz bardzie
brakuje kap³anów. Tym bardziej

odczuwa siê wielki deficyt zakon-
nic. To nie s¹ zawody atrakcyjne.
Niejednokrotnie m³odzi uwa¿aj¹,
¿e ta droga prowadzi do nik¹d.
Tam siê nie odnajd¹. Nie zdobêd¹
sukcesu. Wspó³czesny cz³owiek

ks. Infu³at

Warto wiedzieæ

Statystyka tycz¹ca liczby seminarzystów z koñca roku 2015
W seminariach diecezjalnych. Najwiêcej kleryków jest w semi-

narium tarnowskim – 190. Najmniej 27 jest w seminarium w £owi-
czu. Nasze krakowskie ma 93. Przewa¿nie na 6 latach jest od 35 do
100 kleryków. Przemyœl ma 100 kleryków. Diecezja bielsko-¿ywiec-
ka ma 63. W sumie we wszystkich seminariach diecezjalnych jest
2658 kleryków.

Seminaria zakonne. Najwiêcej maj¹ salezjanie 88. Dominikanie
56. Pallotyni 45. Bernardyni 33. Redemptoryœci 31. Karmelici 20.
Razem w seminariach zakonnych jest 898. Sióstr zakonnych jest
18567. Poza granic¹ pracuje sióstr 2038.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 1)

1. Dziœ Œwiatowy Dzieñ Mo-
dlitw o Powo³ania, który rozpo-
czyna kwartalne dni modlitw
w tej intencji.

2. We wtorek spotkanie Akcji
Katolickiej o godz. 16.30.

3. Zapraszamy na pielgrzymkê
na miejsca Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y: Brzegi, £agiewniki oraz

¿¹dny jest widocznych wyników.
Sukces go uskrzydla. Widzimy
jak wielkie gwiazdy sportu czy
innych dziedzin ¿ycia mobili-
zuj¹ m³odych do naœladownic-
twa. Wielka gwiazda, która roz-
b³ys³a w konkretnej dziedzinie
zapala innych do naœladowania.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e droga na-
œladownictwa gwiazdorów rów-
nie¿ odnosi siê do ¿ycia religij-
nego. Pamiêtamy jak po wybo-
rze Polaka na papie¿a – wzros³a
w naszej OjczyŸnie liczba powo-
³añ kap³añskich i zakonnych.
Mówi³o siê o tamtych latach, ¿e
Polska prze¿ywa³a boom powo-

³aniowy. M³odzi ch³opcy i dziew-
czêta byli pod urokiem osoby
Jana Paw³a II. Jego postawa
uskrzydla³a m³odych. Mia³ w so-
bie coœ takiego, co bardzo poci¹-
ga³o ludzi m³odych. Trzeba tu
dodaæ, ¿e nie tylko nastolatków,
ale tak¿e i tych co mieli… dzie-
si¹t lat. Œwiêty papie¿ Jan Pawe³ II
swoim autentycznym cz³owie-
czeñstwem i œwie¿oœci¹ wiary
by³ or³em bior¹cym na swe roz-
postarte skrzyd³a m³ode pisklê-
ta, z którymi wysoko szybowa³.
Prze¿ywaliœmy komfort bezpie-
czeñstwa pod jego czu³ym oj-
cowskim okiem, g³êbokim umy-
s³em i gor¹cym sercem.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

ods³ania nieludzkie oblicze. Tyl-
ko Mi³osierdzie Bo¿e mo¿e oca-
liæ œwiat, ono jest Ÿród³em na-
dziei i pokoju, usun¹æ œlep¹ nie-
nawiœæ i egoizm, aby zapanowa-
³o pojednanie w rodzinach i
œwiecie. Zwróci³ siê tak¿e do
m³odych, by ogieñ wiary, na-
dziei i miloœci zanieœli w œwiat i
rozœwietlili uroki dzisiejszego
œwiata, byli mi³osierni jak Oj-
ciec, by zmeiniac œwiat. Prosi³,
byœmy pozwolili przemawiaæ do
naszych serc Jezusowi, gdy¿
prawdziwy pokój jest darem
i byli apostolami Bo¿ego Mi³o-
sierdzia, jak œw. Faustyna
i œw. Jan Pawe³ II.

Nastêpn¹ czêœci¹ pielgrzymki
by³a Godzina Mi³osierdzia. By³a
uroczysta adoracja Najœwiêtsze-
go Sakramentu. Przed godzin¹
15.00 by³y ca³y czas wyjaœnia-
ne s³owa Pana Jezusa miêdzy in-
nymi, ¿e modlitwa o godz. 15.00
powinna byæ skierowana do Je-
zusa i odwo³ywaæ siê do Mêki
Pañskiej, a wtedy mo¿emy bar-
dzo wiele ³ask uprosiæ.

Przepiêkne modlitwy, które
naprowadza³y nas do tego, aby
nasze oczy, rêce, nogi, serce
by³y mi³osierne, gdy¿ Pan Jezus
mówi¹c o mi³osierdziu ¿¹da³
praktykowania mi³osierdzia

wzglêdem bliŸnich. Po Godzinie
Mi³osierdzia zakoñczyliœmy mo-
dlitwy w sanktuarium.

Dodaj¹c w³asn¹ refleksjê, chcê
dodaæ i¿ to, ¿e dziœ mamy „Dzien-
niczek Siostry Faustyny” i inne
dzie³a o Mi³osierdziu Bo¿ym jest
wielk¹ zas³ug¹ dziœ b³. ks. Micha-
³a Sopoæko, który poleca³ Sio-
strze Faustynie spisywaæ s³owa
przekazane przez Pana Jezusa.
By³ on jej osobistym spowiedni-
kiem. W swojej wizji widzia³a go
ju¿ wczeœniej zanim pozna³a go
rzeczywiœcie. On to pos³uguj¹c
siê Bibli¹ i innymi dzie³ami cy-
towa³ wówczas Biskupowi teksty
odnosz¹ce siê do Mi³osierdzia
Bo¿ego i przekazywa³, i¿ to co
jest przekazywane Siostrze Fau-
stynie jest dzie³em Bo¿ym.

Uwa¿am, ¿e komu dane jest
zg³êbiæ choæ czêœciowo s³owa sa-
mego Pana Jezusa zapisane
w dzienniczku jest to na pewno
wielk¹ ³ask¹. Przybli¿a go do zro-
zumienia dzie³a Mi³osierdzia Bo-
¿ego, gdy¿ jest to przekaz same-
go Pana Jezusa, co tak bardzo ca-
³emu œwiatu stara³ siê przekazaæ
Jan Pawe³ II i co uczyni³ w Krako-
wie w ostatnich latach swojego
¿ycia. Uwa¿a³, i¿ nabo¿eñstwo do
Mi³osierdzia Bo¿ego jest szcze-
gólnym darem dla Koœcio³a na
trzecie Tysi¹clecie. Danuta Bogunia

B³onia. Wyjazd w sobotê 30
kwietnia o godz. 8.00. Koszt
25z³. Natomiast do £¹cka poje-
dziemy w niedzielê 15 maja.
Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Maria Wójcik, ur. 1940r., zam. Roków

Œp. Jacek Pawlik, ur. 1964r., zam. ul. Sienkiewicza

Œp. Maria Hebda, ur. 1931r., zam. ul. Pu³askiego

4. Œwiêci tego tygodnia: w so-
botê – uroczystoœæ œw. Wojcie-
cha, biskupa i meczennika.
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Poniedzia³ek 18 kwietnia
 6.00 Œp. Maria Matlak

Œp. Stanis³aw Porzycki
 6.45 Œp. Maria Tyra³a
 7.30 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
 8.00 Œp. Helena i Stanis³aw Madyda,

c. Jadwiga
12.00 Œp. Maria Góralczyk, córka Zofia

i zmarli z rodziny
18.00 Œp. Jerzy Rokowski

Z okazji 20 r. œlubu Henryka
i Lucyny Mazur

Wtorek 19 kwietnia
 6.00 Œp. Edward Oleksy
 6.45 Œp. Ryszard Kuba
 7.30 Œp. Jerzy Jaglarz - 28 r.œm. i zmarli

z rodziny Jaglarzy i Chrobaków
 8.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
12.00 Œp. Maciej Suwaj
18.00 Œp. Jerzy Rokowski

Œp. Stanis³aw i Aniela Polak
Œroda  20 kwietnia
 6.00 Œp. Jerzy Rokowski
 6.45 Œp. Irena Zawi³a
 7.30 Œp. Jerzy Godek
 8.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
12.00 Œp. Czes³aw Palenica
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jasia w 4 r. urodzin
oraz dla jego rodziców
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Czes³awa Romanowska
Œp. Maria Matlak
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. Jan Filek
Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Grabowska
Œp. Jadwiga i Józef
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Kazimierz Muszel

Œp. Edward Maœlanka
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Janina Pomiet³o
Czwartek 21 kwietnia
 6.00 Œp. Zofia Sordyl
 6.45 Œp. Jerzy Rokowski
 7.30 Œp. Balbina Zdasieñ
 8.00 O zdrowie i zgodê w rodzinie Bisewskich
12.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
18.00 Œp. Julian, Józefa, Ryszard Fr¹czek

Œp. Józef, Romania, Stanis³aw, Helena Figura
Pi¹tek 22 kwietnia
  6.00 Œp. Maria Tyra³a
 6.45 Œp. Jan Zaj¹c - 19 r.œm.
 7.30 Œp. Jerzy Rokowski
 8.00 Œp. Barbara Sabuda

Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Jerzy Wedman
18.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Œp. Jerzy Kolasa - 4 r.œm.
Sobota  23 kwietnia
 6.00 Œp. Ryszard Kuba
 6.45

 7.30 Œp. Barbara Pociêgiel
 8.00 Œp. Jerzy Rokowski
12.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko
18.00 Œp. Marian Szymuœ

Œp. Jerzy Szara
Niedziela 24 kwietnia
  6.00 Œp. Roman Rosenstrauch - 6 r.œm.

i zmarli rodzice
  7.30 Z okazji 40 r.œlubu Marii i Paw³a o b³. Bo¿e

Œp. Jerzy Rokowski
8.00 DSM: Dziêkczynno-b³agalna w intencji

Barbary i Stanis³awa Krystian w 30 r. œlubu
z proœb¹ o zdrowie i dalsz¹ opiekê

 9.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿ - 6 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Krystyna i Mieczys³aw

Michalscy
10.30 Œp. Anna W¹troba
12.00 Œp. Zdzis³aw Wojty³ko

Dziêkczynno-b³agalna w 40 r. œlubu
Barbary i Macieja Leñ

13.30 Œp. ks. Wojciech Bartosik
Œp. Wojciech Miarka

18.00 Œp. Janina Bub³a - 31 r.œm.

Minê³o 11 lat od Jego œmierci.
Ubolewamy, ¿e w naszej OjczyŸ-
nie maleje liczba tych, którzy
pragn¹ oddaæ swe ¿ycie w ka-
p³añstwie, czy ¿yciu zakonnym.
Jest coraz mniej chêtnych, któ-
rych ta droga poci¹ga. Tym bar-
dziej, ¿e wspó³czeœnie czêsto
nag³aœniane s¹ s³aboœci i ma³o-
œci kap³anów, zakonników i za-
konnic. S³ysza³em nawet powie-
dzenie, ¿e ¿ycie kap³anów to nie-
ustanna pora¿ka. W tych s³o-
wach kryje siê najg³êbsza praw-
da o sensie kap³añstwa. Czy¿
¿ycie Jedynego Kap³ana, Jezu-
sa Chrystusa w oczach ludzkich
nie wygl¹da³o na totaln¹ klêskê.
Umiera³ na krzy¿u w ogromnych
cierpieniach i pe³nym osamot-
nieniu. To, ¿e krzy¿ Jezusa sta³
siê dla Niego drog¹ najwiêksze-
go zwyciêstwa – tego t³um nie
widzia³. Dla mas Chrystus by³
wielkim przegranym. Zmar-
twychwsta³y by³ dla wybranych.
Jest z nami ¿ywy Jezus, by nas,
jak Najlepszy Przyjaciel, prowa-

dziæ przez ¿ycie. By przeprowa-
dzaæ z widzialnego œwiata do
nadprzyrodzonego domu.

Kap³an, jako uczestnik Chry-
stusowego kap³añstwa, nigdy nie
jest przegrany. Wiara uzdalnia go
do wspania³ych sukcesów. Choæ
przez ludzi jest czêsto niezrozu-
mia³y, niejednokrotnie wyœmia-
ny i poni¿any – to jednak i w ta-
kim stanie zapatrzony w swego
Mistrza – zwyciê¿a. Byleby tyl-
ko w Nim pali³ siê ¿ywy ogieñ
mi³oœci do Boga i do ludzi,
a ¿ywa wiara wype³nia³a prze-
strzeñ Jego duchowego ¿ycia.

Dzisiejsza niedziela jest przy-
pomnieniem proœby, któr¹ Jezus
Chrystus przedstawia³ swemu
Ojcu za Piotrem: „Prosi³em za
tob¹, aby nie usta³a twoja wiara.”
Kiedy ¿ycie, tak kap³anów, jak
i wiernych œwiadczy o ¿ywej
wierze – bêd¹ siê w tej wspólno-
cie rodzi³y powo³ania kap³añskie
i zakonne. „PójdŸ za Mn¹.”
I pójd¹… mimo wszystko.

ks. Infu³at
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Bo¿e Mi³osierdzie w £agiewnikach

Ten wyjazd, a w zasadzie piel-
grzymka by³ wyj¹tkowy, bo by³
to wyjazd do Œwiatowego Cen-
trum Mi³osierdzia Bo¿ego
w Krakowie w œwiêto ustalone
na drug¹ niedziel¹ wielkanocn¹
przez samego Pana Jezusa za
poœrednictwem œw. Siostry Fau-
styny i wprowadzone przez Pa-
pie¿a Polaka.

Podczas przejazdu w jedna
i drug¹ stronê, oprócz modlitwy,
Ksi¹dz Infu³at przybli¿a³ nam
dzieje namalowania obrazu
„Jezu, ufam Tobie”, jak te¿ dzie-
³o Bo¿ego Mi³osierdzia przeka-
zywane poprzez siostrê Fausty-
nê, dziœ Œwiêt¹ og³oszon¹ przez
papie¿a Jana Paw³a II.

W sanktuarium w £agiewni-
kach uczestniczyliœmy w g³ów-
nej mszy œw. sprawowanej przez
ks. kard. Stanis³awa Dziwisz wraz
z ksiê¿mi koncelebruj¹cymi.
Podczas S³owa Bo¿ego skiero-
wanego do pielgrzymów przypo-
mnia³ nam, i¿ 11 lat temu w wi-
giliê Bo¿ego Mi³osierdzia, do-
k³adnie jak w tym roku 2 kwiet-
nia odszed³ do Pana Papie¿ Po-
lak, który ustanowi³ Kraków
miejscem Œwiatowego Centrum
Mi³osierdzia Bo¿ego. Dalej
mówi³, i¿ rolê tego przes³ania za-
uwa¿y³ papie¿ Franciszek og³a-
szaj¹c Rok Mi³osierdzia oraz
Encyklikê. Obalone zosta³y sys-
temy totalitarne, ale terroryzm

WiêŸniów odwiedzaæ

Kolejn¹ instytucj¹, któr¹ po-
stanowiono odwiedziæ z inicja-
tywy ks. Infu³ata w ramach
uczynków mi³osierdzia „wiêŸ-
niów pocieszaæ” w Jubileuszo-
wym Roku Mi³osierdzia, by³ Za-
k³ad Karny w Wadowicach.

Po wczeœniejszym za³atwieniu
wszelkich spraw formalnych,
18 marca br. grupa pielgrzymów
spotka³a siê na terenie zak³adu.
Zastêpca Dyrektora mgr Jakub
Pindel przewodniczy³ nam
i udziela³ informacji o funkcjo-
nowaniu w/w jednostki.

Zak³ad Karny w Wadowicach
dzia³a ju¿ ponad 100 lat. Jest jed-
nostk¹ typu zamkniêtego, wy-
³¹cznie dla mê¿czyzn. Jednocze-
œnie mo¿e byæ osadzonych po-
nad 300 osób. Zwiedziliœmy ró¿-
ne pomieszczenia, na uwagê za-
s³uguje fakt, ¿e osadzeni maj¹ do
dyspozycji obszern¹ i piêkn¹ ka-
plicê p.w. Chrystusa Odkupicie-
la Cz³owieka. Wszystkie prace
adaptacyjno-remontowe wyko-
nali wiêŸniowie, jej wnêtrze i o³-
tarz zdobi¹ du¿e p³askorzeŸby –
postacie Œwiêtych – równie¿ wy-
konane przez jednego z osadzo-
nych. Kaplicê poœwiêci³ w 2007
r. Metropolita Krakowski ks.
Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz –

kapelanami s¹ O.O. Karmelici.
Zapoznaliœmy siê ponadto

z funkcjonowaniem zak³adu i z
prac¹ funkcjonariuszy. Poznali-
œmy bie¿¹ce ¿ycie osadzonych –
ich prawa i obowi¹zki, realiza-
cjê programów resocjalizacyj-
nych oraz mo¿liwoœci pracy i ich
zatrudnienia. Dziêkujemy Panu
Dyrektorowi za mo¿liwoœæ zwie-
dzania.

Nastêpnym planowanym eta-
pem pielgrzymki by³y „£agiew-
niki”. Przed rozpoczêciem pod-
ró¿y ks. Infu³at zaproponowa³
zabranym zmianê celu podró¿y
na Sanktuarium Ecce Homo
œw. Brata Alberta w Krakowie –
pielgrzymi jednog³oœnie zaak-
ceptowali t¹ inicjatywê.

Sanktuarium mieœci siê przy
Domu Generalnym Sióstr Alber-
tynek na Pr¹dniku Czerwonym
i wi¹¿e siê œciœle z kultem œw.
Brata Alberta i b³. Siostry Ber-
nardyny oraz obrazu Ecce
Homo. W g³ównym o³tarzu znaj-
duje siê obraz namalowany na
p³ótnie, przedstawiaj¹cy Chry-
stusa ubiczowanego i poni¿one-
go – w szkar³atnym p³aszczu
i w cierniowej koronie – obraz
Ecce Homo jest najwybitniej-
szym dzie³em artystycznym œw.
Brata Alberta.

Zrz¹dzeniem Opacznoœci kil-
kanaœcie minut przed godzin¹
17:00 dotarliœmy do celu naszej
pielgrzymki i mogliœmy uczest-
niczyæ w sumie odpustowej.
W uroczystej mszy œw. uczest-
niczy³o wielu koncelebrantów
m.in. kardyna³ emeryt Franci-
szek Macharski, ks. Biskup Piotr
Skucha – biskup sosnowiecki
i nasz ks. Infu³at. Koncelebrze
przewodniczy³ i homiliê wyg³o-
si³ ks. biskup  Skucha. W drodze

powrotnej do Wadowic ks. Infu-
³at przybli¿y³ nam postaæ œw. Bra-
ta Alberta oraz historiê Sanktu-
arium Ecce Homo.     Irena Mróz


