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mo¿ycielki, ale przede wszystkim do Mamy, której siê oddajemy i prosimy o opiekê. Ona,
jako Matka wskazuje nam w³aœciw¹ drogê wyboru. ród³em
dobrych decyzji jest Chrystus
trzymany w Jej ramionach. Kiedy zgubimy siê na œcie¿kach
codziennoœci, Ty Matko pomó¿
nam wracaæ do Ÿród³a. Pokazuj,
jak w ró¿nych sytuacjach mamy
siê zachowaæ. Wska¿, jak dziœ
byæ m¹drym wobec g³upoty,
sprawiedliwym wobec niesprawiedliwoœci, uczciwym wobec
nieuczciwoœci, ¿yczliwym wobec prostactwa, szczerym wobec
k³amstwa, dobrym wobec z³a,
pomocnym wobec obojêtnoœci.
Ucz nas tego Maryjo. Poka¿, jak
byæ chrzeœcijaninem dobrych
wyborów. Dopomó¿, byœmy realizowali w ¿yciu pragnienie
d¹¿enia do Ÿród³a m¹droœci,
Ÿród³a wiary, nadziei i mi³oœci,
którym jest Chrystus. Do zobaczenia 16 kwietnia!
Rozalia Borkowska
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Kochani Czytelnicy

Niedziela Palmowa wprowadza Wielki Tydzieñ. Poszczególne dni, a zw³aszcza te ostatnie, maj¹ niezwyk³¹ moc
uœwiêcenia. Czwartek koñczy
Wielki Post, a rozpoczyna najœwiêtsze trzy dni w ¿yciu Koœcio³a. Liturgia liczy te dni inaczej, ni¿eli my jesteœmy przyzwyczajeni. Od wieczora do
wieczora. Wielkoczwartkowy
wieczór wprowadza nas w tajemnice Najœwiêtszego Sakramentu i Sakramentu Kap³añstwa oraz w Mêkê i Œmieræ Jezusa, która uobecnia siê w liturgii wielkopi¹tkowej. Nabo¿eñstwo wielkopi¹tkowe koñczy siê Grobem Pañskim. Wielkosobotnia szczytowa liturgia
poprzez znaki œwiat³a – pascha³u oraz wody – chrztu, mówi
o zwyciêstwie Jezusowym
¿ycia nad œmierci¹. Koœció³
wo³a w ten dzieñ – raduj siê!
¯yczymy naszym kochanym
Czytelnikom, by dost¹pili, poprzez prze¿ycie tych dni, radoœci wielkanocnej.
Redakcja

Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej - 9 kwietnia 2017
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 w Bazylice
o godz. 15.00, zakoñczenie w parafii œw. Piotra. O godz. 17.00
Gorzkie ¯ale.
2. W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna bêdzie nieczynna.
3. 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. Bardzo prosimy
wszystkich parafian, aby w³aœnie
w tym dniu skorzystaæ z sakramentu pokuty, przyje¿d¿aj¹ kap³ani z ca³ego dekanatu, bêdzie
ok. 20 spowiedników, a tym samym du¿a ³atwoœæ skorzystania
z tego sakramentu.
4. W Wielki Czwartek, Wielki
Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê – rano nie
ma nabo¿eñstw w koœciele i nie
udzielamy Komunii Œw.
5. W Wielki Czwartek prze¿ywamy pami¹tkê ustanowienia
Sakramentu Eucharystii i Kap³añstwa. Wyra¿amy nasz¹
wdziêcznoœæ wszystkim para-
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fianom 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.
6. 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 Gorzkie
¯ale. 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 dla
chrzeœcijan w Ziemi Œwiêtej.
W Wielki Pi¹tek o godz. 17.45
rozpoczniemy nowennê do Mi³o-

Troska o nasz¹ wolnoœæ
W marcow¹ pielgrzymkê na
Apel Jasnogórski pojecha³o nas
prawie 90 osób. Na pocz¹tku
Wielkiego Postu prze¿ywaliœmy
50-ty, jubileuszowy Tydzieñ
Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu.
Poœciæ, czyli rezygnowaæ z okreœlonych potraw i napojów. To
tak¿e odmówiæ sobie czasoch³onnego ogl¹dania telewizora,
czy te¿ korzystania z internetu.
Szerokie mo¿e byæ pole naszych
wycieczek wielkanocnych. Post,
to wstrzymanie siê od napojów
alkoholowych. By alkohol mn¹
nie kierowa³. Tragedi¹ jest gdy
cz³owiek nie potrafi panowaæ
nad alkoholizmem. W Polsce
prawie milion osób jest uzale¿nionych, a 1,5 miliona dzieci
¿yje w rodzinach z problemem
alkoholowym. Alkoholizm obejmuje ró¿ne osoby, tak wykszta³cone, jak i nie, kobiety i mê¿czyzn. Trudno jest wyleczyæ siê
z choroby alkoholowej, a pijañstwo jest grzechem.
Cz³owiek nie lubi przyznawaæ
siê do grzechu. Pij¹cy zrywa stosunki zawodowe, odsuwa siê od
rodziny i nie dostrzega w³asnego stanu. Nie pozostawiajmy pij¹cego bez wsparcia. Otoczmy go
mi³oœci¹. Mi³oœæ jest œwiat³em,

które nas rozœwietla. Wierzymy,
¿e cz³owiek zniewolony przez
pijañstwo mo¿e siê zmieniæ, zbli¿yæ siê serdecznie do Chrystusa,
chcieæ by Jezus dopomóg³ mu
przemieniæ siê, dopomóg³ by
przesta³ piæ, nie daæ siê zniewoliæ. Prosimy, by Jezus dokona³
przemiany w naszych rodzinach.
Królestwo Bo¿e jest w nas.
B¹dŸmy zdolni do mi³oœci, która
nas wzywa do przemiany. Pamiêtajmy o doznanej mi³oœci.
Uwierzmy w cz³owieka, zaufajmy mu, Az ten cz³owiek sam
uwierzy. Uwierzy, ¿e potrafi.
Trzeba mu pomóc. Dziêkujmy za
trzeŸwoœæ, za to, ¿e nie poddaliœmy siê. Mo¿emy, ale nie musimy. Mo¿emy obejœæ siê bez alkoholu. Mamy tê ³askê wolnoœci.
Cz³owiek, który podda siê alkoholizmowi, zostaje przez niego
obdarty – z pieniêdzy, zdrowia,
godnoœci. Modlimy siê byœmy
dbali o swój honor, godnoœæ, nie
poni¿ali siebie i swoich bliskich.
Dostrzegali, nie byli œlepymi.
Byœmy byli mi³osierni i byli przyk³adem dla m³odych
Rozwa¿ania apelowe prowadzi³
o. Mateusz Walczak. Zwróci³ siê
do Maryi Orêdowniczki, Wspo-7-
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Poniedzia³ek 10 kwietnia
6.00 Œp. Irena Kolber
Œp. Julianna Szymczak
6.45 Œp. Czes³awa Filek
7.30 Œp. Antoni Zawi³a
8.00 Œp. Edward Figlewicz
12.00 Œp. Czes³awa Muniak
18.00 Œp. Weronika Batko
Dziekczynno-b³agalna dla Filomeny
i Edwarda Kuraœ z okazji 45 r. œlubu z proœb¹
o zdrowie i dalsze b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny
Wtorek 11 kwietnia
6.00 Œp. Ryszard Malarz
6.45 Œp. Marianna Renkiewicz
7.30 Œp. Sylwester Pacut
8.00 Œp. Zmarli z rodzin Kulisz i Matuszyk
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Miros³aw Nowak
Dziekczynno-b³agalna dla ma³¿onków
Marianny i Jana
Œroda 12 kwietnia
6.00 Œp. Genowefa Kanik
6.45 Œp. Zbigniew Filek
7.30 Œp. Jan Ceremuga
8.00 Œp. Wies³aw Golañski
Œp. Zofia Gregorarz
12.00 Œp. Stefania Trzupek - r.œm., m¹¿ Stanis³aw
18.00 W intencjach nowenny
- Dziêkczynn-b³agalna w int. Iwony
o zdrowie i b³. Bo¿e
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Jan Kak
Œp. Antonina Pacut
Œp. Józef Zawi³a
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. W³adys³awa Pustelnik - 20 r.œm.
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
Œp. Józef Radwan
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
-6Œp. Czes³aw Jab³oñski

Œp. Janusz We³na
Œp. Micha³ Maœlana
Œp. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Zofia Zem³a
Œp. Anna Pêkala
Œp. El¿bieta Biernat
Œp. Krzysztof Czapik
Œp. Jadwiga Kubarska
Œp. Stanis³aw Kud³acz
Œp. Andrzej i Franciszka Kosek
Œp. Ludwik Golec
Œp. Wies³aw Ficek
Œp. Stefania Dyniszuk
Œp. Bogdan Wiœniewski
Œp. Henryk Œwiêtek
Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Œp. Adam Œwiderga³
Czwartek 13 kwietnia
18.00 Œp. Kazimierz Górowski
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Zbigniew Kwiatkowski
O b³. Bo¿e dla kap³anów naszej parafii
od Ró¿ Rózañcowych, mieszkañców
Rokowa, Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego,
Akcji Katolickiej
Pi¹tek 14 kwietnia
18.00 Liturgia Mêki Pañskiej
Sobota 15 kwietnia
19.00 Œp. Anna Leñ
Œp. Stanis³aw, Maria i Antoni, Antoni
i Karolina, ks. Jan
Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia Olech,
Kazimierz Widlarz
Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Zbigniew Kwiatkowski
Œp. Sabina i Ferdynand Kasperkiewicz
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - 8 r.œm.
Niedziela 16 kwietnia
6.00 Œp. Ryszard Malarz
7.30 Œp. Maria Tyra³a
Œp. Jan Ciep³y - 6 r.œm.
9.00 Œp. Krystyna Leœniak
Roków: Œp. Antoni, córka Anna, syn Józef Oko³ot
10.30 Œp. Tadeusz Leœniak
12.00 Œp. Stanis³aw Chrapusta
Dziêkczynna w 50. r. œlubu Haliny i Czes³awa
z proœb¹ o dalsze ³aski, b³og i zdrowie
13.30 Chrzty
00
18.
Œp. Kazimierz Ryœ

chrzcielne, dlatego prosimy
przynieœæ œwiece. Po mszy œw.
wyruszymy z uroczyst¹ procesj¹
rezurekcyjn¹.
8. W Niedzielê Wielkanocn¹
Sakrament Chrztu œw. na Mszy
œw. o godz. 13.30. Pouczenie
przedchrzcielne w Wielk¹ Œrodê
o godz. 19.00.
9. 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.
10. Bóg powo³a³ do wiecznoœci œp. Zofiê Æwiertnia. Wieczny
odpoczynek racz jej daæ Panie!

sierdzia Bo¿ego, któr¹ odprawiaæ bêdziemy przez 9 kolejnych dni o tej samej porze. Zapraszamy do udzia³u w tym nabo¿eñstwie.
7. 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. O godz. 15.00 adoracje przy Grobie Pañskim poprowadzi Stra¿ Honorowa NSPJ.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie siê o godz. 19.00 poœwiêceniem ognia i pascha³u
przed Bazylik¹. W czasie liturgii odnowimy przyrzeczenia

ks. S. Jaœkowiec, prob

Jest chwa³¹ i niepokojem
Niedziela Palmowa zosta³a
przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II og³oszona dniem modlitw
za m³odzie¿. W tym dniu w parafiach i w diecezjach ze
szczególn¹ mi³oœci¹ patrzymy
na ludzi m³odych, którzy z palmami wychodz¹ – witaj¹c Jezusa. W liturgii Niedzieli Palmowej w przedziwny sposób z³¹czony jest tryumfalny wjazd

Jezusa do Jerozolimy oraz opis
Jego mêki. Królewska wielkoœæ
i poni¿aj¹ce odtr¹cenie ³¹cz¹
siê w osobie Jezusa Chrystusa.
(ci¹g dalszy na str. 4)
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gelizacyjna. Dziêki naszym poprzednikom w roku 2017 wiar¹
katolick¹ ¿yje nasze spo³eczeñstwo. W naszej parafii co roku
chrzcimy od 80 do 110 noworodków. Co roku przybywa do
naszej spo³ecznoœci prawie 100
wierz¹cych. Nie podnosi siê jednak liczba dzieci i m³odych, bo
po drodze gdzieœ wyparowuj¹.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Nasz Wielki Papie¿, któremu
m³odzie¿ by³a specjalnie bliska,
pragn¹³ j¹ w³¹czyæ w nurt ¿ycia
Koœcio³a. Czêsto Œwiêty Papie¿
– patrz¹c na m³odzie¿ – wypowiada³ s³owa: „Jesteœcie moj¹
nadziejê. Jesteœcie nadziej¹ Koœcio³a.” Wielkim pragnieniem
Papie¿a z Wadowic by³o na
przemian poœwiêcenie w parafiach i w diecezjach Niedzieli
Palmowej m³odym, a w nastêpnym roku w okreœlonym dniu
i miesi¹cu odbywa³y siê œwiatowe spotkania. Nastêpcy Jana
Paw³a II zarz¹dzili, aby te spotkania nie odbywa³y siê co dwa lata,
ale co trzy, a nawet cztery. Pamiêtamy, ¿e ostanie by³o w Krakowie
2016 roku, a nastêpne bêdzie
w Panamie w styczniu 2019.
Obserwujê wk³ad m³odzie¿y
w ¿ycie naszej parafii. Czêsto
powtarzamy zdanie – stara parafia, w odró¿nieniu od nowej parafii œw. Piotra. Stara w znaczeniu historycznym i wiekowym.
Te okreœlenia s¹ bardzo zaszczytne i zobowi¹zuj¹ce.
Z gór¹ przed siedem wieków na
ziemi wadowickiej przekazywana jest Ewangelia. Pokolenie pokoleniu – Bo¿a sztafeta. To by³a
niezwyk³a praca misyjna i ewan-

Z niepokojem obserwujê
zmniejszaj¹c¹ siê liczbê dzieci
i m³odzie¿y. Za ma³o ich jest do
spowiedzi w pierwsze pi¹tki,
a tak¿e przed œwiêtami. Prze¿ywane przez nich rekolekcje w salach szkolnych nie wlewaj¹ w ich
dusze zapa³u religijnego. Ujawnia siê to ich topniej¹c¹ obecnoœci¹ na mszach œw. niedzielnych
i œwi¹tecznych, a tak¿e na okreœlonych nabo¿eñstwach.
Przed kilkoma tygodniami
mocno prze¿y³em pogrzeb pewnej kobiety wywodz¹cej siê
z Romów. Piêknym zwyczajem
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Romów jest bardzo liczna ich
obecnoœæ na cmentarzu. Natomiast w koœciele na mszy œw.
pogrzebowej by³a doœæ mizerna
wspólnota. Kiedy wyszliœmy
z trumn¹ na zewn¹trz zobaczy³em mnóstwo, zw³aszcza m³odych, poza œwi¹tyni¹. Nastolatki nie widzia³y potrzeby by w³¹czyæ siê w mszê œw. i przyj¹æ Komuniê œw. za zmar³¹. Z ogromnym niepokojem pyta³em siebie,
czy ci m³odzi Romowie uzewnêtrzniaj¹ postawy równie¿
naszej wadowickiej m³odzie¿y.
Myœlê, ¿e s¹ bardzo kuszeni do
zmarginalizowania w sobie
¿ycia religijnego.
Coraz bardziej nabieram pewnoœci, ¿e religijnoœæ m³odego
wywodzi siê z religijnej praktyki domu. To ojciec i matka s¹
tymi, którzy dm¹ w ¿agle swoich dzieci, by ich statek p³yn¹³
w stronê Koœcio³a. Obserwuj¹c
zaanga¿owanie religijne m³odzie¿y widzê równie¿, jak
wielk¹ rolê odgrywaj¹ kap³ani,
katecheci i wychowawcy, którzy
prowadz¹ poszczególne grupy.
Doœwiadczam tego, ¿e nasza
m³odzie¿ o tyle trzyma siê Koœcio³a, o ile pochodzi z zaanga¿owanej rodziny, a tak¿e gdy po

drodze spotyka siê z zapalonym
kap³anem. To ogieñ Chrystusowy, który wype³nia wnêtrze kap³añskie zapala m³odych do
wchodzenia w grupy ministrantów, lektorów i scholi, a tak¿e inne
wspólnoty m³odzie¿owe. Jak promienie ciep³ego, wiosennego
s³oñca o¿ywiaj¹ martwotê zimowej natury, tak gor¹ce serca rodziców i wychowawców, w tym
zw³aszcza kap³anów skutecznie
o¿ywiaj¹ wnêtrze m³odych.
Nasza wadowicka m³odzie¿
jest nasz¹ chlub¹ i naszym zmartwieniem. Bardzo wiele w niej
znajduje siê pierwiastków wiary,
nadziei i mi³oœci, ale s¹ te¿ bakcyle zabijaj¹ce ¿ycie religijne.
W dzisiejsz¹ Niedzielê Palmow¹,
wraz ze œw. Janem Paw³em II –
naszym Patronem, tym który zna³
i kocha³ m³odzie¿, modlimy siê
i przyjmujemy Komuniê œw. za
naszych m³odych wadowiczan
oraz za tych, którzy j¹ kszta³tuj¹.
ks. Infu³at
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