(ci¹g dalszy ze str. 7)

uœwiadomi³em sobie, ¿e Jezus
tak¿e spogl¹da na mnie. Spogl¹da mimo moich s³aboœci, mimo
buntów, mimo grzechów. Spogl¹da z mi³oœci¹. Równie¿ i ja
niejednokrotnie bywam przymuszony, aby pomagaæ Jezusowi w realizacji Jego planów, bo
z siebie, przez moje lenistwo,
wygodnictwo, zach³annoœæ, nie
podejmujê dobrych natchnieñ,
znajdujê sobie usprawiedliwienia. Jezus znajduje do mnie drogê, niekoniecznie przez rzymskich ¿o³nierzy.
Dziêkujê Jezusowi, ¿e znalaz³em siê poœród widzów Sceny
Salezjañskiej, ¿e pozwoli³ mi
pokonaæ wirtualne trudnoœci,
niejako przynagli³ mnie do
wspó³uczestnictwa w Jego
ostatniej drodze, drodze uwieñczonej Zmartwychwstaniem.
Tadeusz WoŸniak
Ps. Spektakl by³ doskona³¹
okazj¹ do ewangelizacji, szczególnie m³odzie¿y, która pojawi³a siê na Sali teatralnej w znacz¹cej grupie. Szkoda, ¿e w naszym busie
by³y tylko osoby doros³e.
Tadeusz WoŸniak
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5. Niedziela
Wielkiego Postu

Podziêkowanie
Wyra¿am wdziêcznoœæ
wszystkim, którzy na ró¿ny
sposób towarzysz¹ mej
chorobie. Wasza obecnoœæ,
modlitwa i ofiara sprawia,
¿e ka¿dego dnia odnajdujê
si³ê do walki o zdrowie.
Choroba wywróci³a moje
spojrzenie w przysz³oœæ.
Serdecznie
dziêkujê
ks. Proboszczowi, ks. Adamowi i pozosta³ym Kap³anom, a tak¿e Nauczycielom
LO i Wolontariuszom,
a szczególnie Darczyñcom,
dziêki którym przy wadowickiej bazylice zebrano,
w niedzielê 26 marca, sumê
13.033 z³. Bóg zap³aæ!
Mateusz Kowalczyk

5. Niedziela Wielkiego Postu - 2 kwietnia 2017
1. We wtorek na mszy œw.
o godz. 18.00 spotkanie m³odzie¿y z kl. II przygotowuj¹cej siê do
bierzmowania.
2. W pierwszy pi¹tek zachêcamy wiernych do spowiedzi i Komunii Œwiêtej wynagradzaj¹cej.
SpowiedŸ rano od godz. 6.00
oraz po po³udniu od godz. 16.00.
Dodatkowa msza œw. o 16.30.
Kancelaria parafialna w tym
dniu nieczynna.
3. W pierwszy pi¹tek i w sobotê pójdziemy z pos³ug¹ sakramentaln¹ – przed Œwiêtami
Zmartwychwstania Pañskiego –
do ludzi starszych i chorych,
równie¿ do tych, których nie odwiedzamy w I soboty.
4. W pi¹tek Drogê Krzy¿ow¹
o godz. 8.30 poprowadzi Stra¿
Honorowa. Droga Krzy¿owa dla
dzieci o godz. 17.15, dla m³odzie¿y i doros³ych o godz. 18.30.
5. Na Apel Jasnogórski pielgrzymujemy w Niedzielê Zmartwychwstania
Pañskiego
16 kwietnia. Wyjazd godz.
15.45. Koszt 35 z³. Natomiast na
odpust Mi³osierdzia Bo¿ego do
£agiewnik jedziemy w niedzielê 23 kwietnia. Wyjazd o godz.
8.00. Przyjazd ok. godz. 17.00.
Koszt 20 z³.

6. Za tydzieñ Niedziela Palmowa. Uroczysta procesja wraz
z poœwiêceniem palm przed Msz¹
œw. o godz. 10.15. Na mszy œw.
o godz. 10.30 b³ogos³awieñstwo
rocznych dzieci, które mo¿na
zg³aszaæ w kancelarii lub zakrystii. W tym dniu zachêcamy do
udzia³u w wadowickiej Drodze
Krzy¿owej. Rozpoczêcie w naszej Bazylice o godz. 15.00, a nastêpnie przejœcie do parafii
œw. Piotra. W niedzielê Palmow¹
na mszê œw. o godz. 9.00 zapraszamy m³odzie¿ wszystkich klas
gimnazjalnych, przygotowuj¹c¹
siê do sakramentu bierzmowania.
Niedziela Palmowa jest te¿
XXXII Œwiatowym Dniem M³odzie¿y prze¿ywanym w lokalnych wspólnotach.
7. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odszed³ do wiecznoœci
œp. Aleksander Malczyk.
ks. S. Jaœkowiec, prob
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Sobota 8 kwietnia
6.00 Œp. Franciszka WoŸniak
6.45 Œp. Maria Peszel
7.30 Œp. Jan Dyrcz
8.00 Œp. Antoni Ortman - 10 r.œm.
12.00 Œp. Józef Hajnosz - 5 r.œm., syn Janusz
18.00 Œp. Anna Leñ
Œp. Zdzis³aw Wojty³ko - 3 r.œm.
Niedziela Palmowa 9 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³awa Wcis³o - 19 r.œm., Józef
Wcis³o - 57 r.œm.

7.30

W intencji Ró¿ Rózañcowych o potrzebne ³aski, b³. Bo¿e dla
Cz³onków i ks. Opiekuna
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
9.00 Dziekczynna z proœb¹ o dalsze b³og.,
dary Ducha œw., opiekê Matki Bo¿ej
w dniu urodzin dla Justyny
Roków: Œp. Micha³ Gracjasz
10.30 Roczki
12.00 Œp. Maria Krupnik
13.30 Œp. Maria Wójcik - 1 r.œm.
18.00 Œp. Krystyna Leœniak

(ci¹g dalszy ze str. 5)

¿¹dny sensacji. Misterium w wykonaniu kleryków salezjañskich
wiernie oddawa³o dramatyzm
tamtych wydarzeñ, przejmowa³o
sw¹ wymow¹ i nie pozwala³o widzom na obojêtnoœæ. Mobilizowa³o i duszê, i serce, do g³êbszego wejœcia w tamte wydarzenia.
Niejedna ³za pojawi³a siê
w oczach ogl¹daj¹cych spektakl,
bo i wiele by³o scen wzruszaj¹cych, z t¹ szczytow¹ – œmierci
Jezusa na Krzy¿u. Dla mnie t¹,
która spowodowa³a wilgoæ oczu,
sta³a siê scena, gdy Szymon
z Cyreny, przymuszony przez
¿o³nierzy do niesienia krzy¿a,
ju¿ po Drodze Krzy¿owej, mówi
do siebie „jak On na mnie spojrza³”. Sk¹d wzruszenie w tej scenie, wszak scena taka zwyczajna,
ma³o w niej dramatyzmu. Chyba
dlatego, ¿e w tym momencie

obecnoœæ na spektaklu nabiera
sensu. Jakie myœli mo¿e sprowadziæ ogl¹danie sceny: Heroda
prze³¹czaj¹cego pilotem programy w wyimaginowanym telewizorze – czy aby ja nie marnujê
czasu przed telewizorem a obok
mnie rozgrywaj¹ siê dramaty,
ktoœ potrzebuje mojej pomocy?
Dalej, aposto³ów graj¹cych
w ping-ponga – czy moje ¿ycie nie
jest gr¹. A scena z Maryj¹ Matk¹
Jezusa prasuj¹c¹ bia³¹ szatê?
Mikrofon wielokrotnie stawa³
siê narzêdziem pracy redaktora
(w stroju z tamtej epoki), który
chcia³ dociekaæ prawdy o wydarzeniach jakie dokona³y siê
w tamtych dniach w Jerozolimie.
By³ dociekliwy jak wspó³czeœni
dziennikarze, niewra¿liwy na
wymowê tych wydarzeñ ale
¿¹dny wiedzy, i jak wspó³czeœni,
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 3 kwietnia
6.00 Œp. Bogdan, Jan, Krystyna Malinowscy
Œp. Edward Maœlanka - 1 r.œm.
6.45 Œp. Czes³awa Œliwa
7.30 Œp. Sylwester Pacut
8.00 Œp. Zbigniew Miœ
12.00 Œp. Zbigniew Filek
18.00 Œp. Mieczys³aw Jamróz
Œp. Julianna Szymczak
Wtorek 4 kwietnia
6.00 Œp. Józef i Wiktoria Skupieñ i zm. dzieci
6.45 Œp. Natalia Renkiewicz
7.30 Œp. Kazimierz Gawry³a - 1 r.œm.
8.00 Œp. Ryszard Malarz
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Weronika Batko
Œp. Joanna i Micha³ Chrostek
Œroda 5 kwietnia
6.00 Œp. Maria Kobiñska
6.45 Œp. Czes³awa Muniak
7.30 Œp. Edward Tomczyk
8.00 Œp. Zofia Bukowska
12.00 Dziêkczynno-b³agalna w 20 r. œlubu
dla Anny i Rafa³a
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Dziêkczynno-b³agalna w int. Iwony
o zdrowie i b³. Bo¿e
- O poprawê zdrowia dla Stanis³awy
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Jan Kak
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska

Œp. Józef Radwan
Œp. Zofia Grzywa
Œp. Zofia Gregorarz
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Czes³aw Jab³oñski
Œp. Wanda i Jan Pacut
Œp. Janusz We³na
Œp. Micha³ Maœlana
Œp. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Zofia Forystek
Œp. Tadeusz Kurek - 3 r.œm.
Œp. Zofia Zem³a
Œp. Ludwik Golec
Œp. Wies³aw Ficek
Œp. Józef Zawi³a
Œp. Stefania Dyniszuk
Œp. Bogdan Wiœniewski
Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Zbigniew Lorkowski
Czwartek 6 kwietnia
6.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
6.45 Œp. Genowefa Kanik
7.30 Œp. Czes³awa Œliwa
8.00 Œp. Marek Talaga
12.00 Œp. Julianna Szymczak
18.00 Œp. Ryszard Malarz
Œp. Halina i Józef Sygut - 1 r.œm.
Pi¹tek 7 kwietnia
6.00 Œp. Teresa Jankowska
Œp. Zofia Gregorarz
6.45 Œp. Jan Ceremuga
7.30 Œp. Ma³gorzata Rauch
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna i Cz³onków Stra¿y Honorowej
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, œp. Emilia,
Jan, Marek Ziaja, za dusze w czyœæcu
cierpiace
18.00 Œp. Edward Figlewicz
Œp. Anna Twaróg, m¹¿ Józef
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Jesteœmy z Tob¹
Bardzo intensywnie prze¿ywaliœmy dzieñ 2 kwietnia 2005
roku w Wadowicach. To by³a ju¿
kolejna doba, podczas której
trwaliœmy na modlitwie w naszej
bazylice. Dzieñ i noc koœció³
nasz, a tak¿e rynek wype³niony
by³ parafianami i pielgrzymami.
Du¿o by³o fotoreporterów
i przedstawicieli ró¿nych stacji
telewizyjnych. Przesy³ali oni
w Polskê i w œwiat jak Wadowice
z³¹czone s¹ ze œmiertelnie chorym, a potem umieraj¹cym swym
Rodakiem. Z perspektywy czasu
trzeba oceniæ, ¿e bardzo pozytywnie zdaliœmy wtedy egzamin
z przywi¹zania do Ojca Œwiêtego. G³êboko prze¿ywaliœmy Jego
pogrzeb, tak na Placu œw. Piotra
w Watykanie, jak i na Placu Jana
Paw³a II w Wadowicach.
Kiedy wspominam tamte dni
wielbiê Boga, ¿e pozwoli³ mi
prze¿ywaæ je w Wadowicach.
Wdziêczny jestem równie¿
mieszkañcom naszego grodu,
którzy 12 lat temu dali wyraz
wielkiej, religijnej kultury. Nie
¿a³owali czasu, ani pieniêdzy by
trwaæ przy ciê¿ko chorym na-

szym Papie¿u. Nie mogê równie¿
nie wspomnieæ bardzo godnej
postawy ówczesnych przedstawicieli Urzêdu Miasta, na czele
z Pani¹ Burmistrz Ew¹ Filipiak.
Nie tylko byli wspania³ymi reprezentantami, ale w³o¿yli du¿o
trudu, by tamte dni by³y w grodzie nad Skaw¹ godnie i z szacunkiem prze¿yte.
Nieraz zastanawiam siê, co
w nas pozosta³o z tamtej bogatej
historii. Czy ten rozdzia³, tak
podnioœle zapisany nostalgi¹
zamknêliœmy i przeszliœmy do
dalszego ¿ycia. Tamte dni jakby
ju¿ zblad³y w naszej pamiêci.
Z ulg¹ jednak myœlê, ¿e dziêki
Bogu jest w naszej parafii bardzo wielu czcicieli naszego niezwyk³ego Patrona. Uczucia nasze rozpalaj¹ równie¿ przybywaj¹cy do Wadowic pielgrzymi.
(ci¹g dalszy na str. 4)
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razy jestem jako pielgrzym
w bazylice watykañskiej, staram
siê podejœæ do spi¿owego pomnika œw. Piotra, pierwszego papie¿a, i uca³owaæ Jego stopê. Od
tych tysiêcznych, pielgrzymich
dotyków – apostolska stopa jest
tak wyg³askana, ¿e a¿ b³yszczy.
Ze wzruszeniem porównujê
b³yszcz¹c¹ papiesk¹ rêkê z bazyliki wadowickiej ze œwiec¹c¹,
apostolsk¹ stop¹ bazyliki watykañskiej. W tym czytelnym geœcie wyra¿ona jest mi³oœæ do Zastêpcy Jezusa na ziemi.
Wielk¹ potrzeb¹ szlachetnych
wadowiczan jest troska, by na
ró¿ny sposób wci¹¿ rozwijali pamiêæ o wielkim naszym bohaterze. Byœmy na co dzieñ ¿yli Jego
nauk¹. Pod¹¿ali wed³ug Jego
wskazañ.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Pos³u¿ê siê bardzo ciekawym
szczegó³em mówi¹cym o naszej
dzieciêcej mi³oœci do Œwiêtego
Papie¿a Jana Paw³a II. W naszej
bazylice jest papieska kaplica,
w której znajduje siê drewniana
rzeŸba Wielkiego Wadowiczanina. RzeŸba ta przypomina Jego
wizytê, któr¹ z³o¿y³ po raz trzeci w naszym mieœcie – 16 czerwca 1999 roku, a znakiem jest
tekst z napisem „Tu wszystko siê
zaczê³o.” Zauwa¿y³em, jak bardzo prawa d³oñ wyrzeŸbionej figury jest wyg³askana. Wielu
pielgrzymów i naszych parafian
czêsto podchodzi i ca³uje lub dotyka ojcowsk¹ rêkê. Gest ten wyra¿a czeœæ i mi³oœæ, a jednoczeœnie proœbê: „WeŸ w swe d³onie
mój los. Moje ¿ycie. Proszê Ciê
– chodŸ ze mn¹. ProwadŸ mnie. Bardzo wierzê w Twoj¹ ojcowsk¹
pieczê. Choæ ju¿ tyle lat
up³ynê³o od Twojej
œmierci, Ty jednak jesteœ ¿ywy w moim
¿yciu.”
Gdy wspominam ten
czu³y gest dotyku, przypominam sobie, ¿e ile
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Mêka Pañska z kostk¹ Rubika

W pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu pielgrzymowaliœmy do
Ksiê¿y Salezjan w Krakowie,
aby – jak to ju¿ jest w tradycji
naszej parafii – uczestniczyæ
w Misterium Mêki Pañskiej. Piszê uczestniczyæ, bo Misterium
to nie tylko wydarzenie teatralne, ale i g³êbokie prze¿ycie duchowe, zwi¹zane z Mêk¹
i Œmierci¹ naszego Pana i Króla,
Jezusa Chrystusa. Dialogi tego
misterium w ogromnej wiêkszoœci zaczerpniête by³y z Ewangelii. Scenarzysta i re¿yser, Pan
Marcin Kobierski, aktor Krakowskiego Teatru Bagatela
poza nielicznymi swoimi zdaniami, w³¹czy³ oryginalne fragmenty (nagrane) z homilii Papie¿a Franciszka, wyg³oszonych
podczas Œwiatowych Dni M³o-

dzie¿y. Fragmenty wpisane
by³y w poszczególne sceny
misterium i stawa³y siê przyczynkiem do ich interpretacji i zachêt¹, aby nauka Jezusa o¿ywia³a nasze ¿ycie.
Scenografia i tekst nawi¹zywa³y do tamtych czasów.
Pojawi³y siê równie¿ rekwizyty bardzo wspó³czesne:
mikrofon, stó³ pingpongowy
z wyposa¿eniem, pilot od telewizora, ¿elazko do prasowania
(czynne ), kostka Rubika. Rekwizyty te by³y prowokacj¹, aby
zmusiæ widza do zamyœlenia,
có¿ mia³yby oznaczaæ, dlaczego
znalaz³y siê w tej scenerii pe³nej
cierpienia? Kostka Rubika pojawi³a siê w rêkach ¿o³nierza
rzymskiego na parê chwil przed
scen¹ Zmartwychwstania, przy
dialogu o tym, ¿e zmartwychwstanie nie jest mo¿liwe. Czy
aby nie by³a symbolem trudnoœci w wierze, ale i nadziei, bo
kostkê mo¿na u³o¿yæ, trzeba tylko trochê czasu, cierpliwoœci,
wysi³ku. Oczywiœcie ka¿dy
mo¿e, wiêcej, powinien mieæ
swoj¹ interpretacjê, bo wtedy
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(ci¹g dalszy na str. 7)

