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Niedziela Zmartwychwstania
Pañskiego

Kochani Czytelnicy

Czytana sekwencja mszalna
poucza:

„Œmieræ w boju zwar³a siê
z ¿yciem – choæ poleg³
Wódz ¿ycia, króluje dziœ
¿ywy.” Toczy siê wokó³ nas
i w nas samych walka dobra
ze z³em, ¿ycia ze œmierci¹
– Chrystusa z szatanem.
Z trwog¹ patrzymy w przy-
sz³oœæ. Kochani. Nie tylko
dzisiaj, ale tak¿e jutro i po-
jutrze i w nastêpne tygodnie
i miesi¹ce – niech nadzieja
Chrystusowego zwyciêstwa
nas nie opuszcza.

¯yczy Redakcja Bazyliki

Ks. Maciej Œcibor zaprasza na
pielgrzymkê do Medjugorie od 26 maja do 2 czerwca. Koszt 420 z³
plus 175 euro. Szczegó³y w kancelarii parafialnej.

przecie¿ dobrze faktów, ka¿¹ce
uœwiadomiæ sobie, ¿e Mêka,
Œmieræ i Zmartwychwstanie
Chrystusa nie dokona³y siê tyl-
ko wtedy, w tamtej konkretnej
rzeczywistoœci, ¿e dokonuj¹ siê
ci¹gle, choæ ju¿ nie tak nama-
calnie i w naszym ¿yciu.

Sztuka sta³a siê okazj¹ do
osobistego przygotowania do
Œwi¹t Wielkiej Nocy, a piêkna
scenografia i kostiumy, gra ak-
torów, przejmuj¹ca muzyka
i œwiat³o ubogaci³y ewangelicz-
ny scenariusz.  Maria Zadora
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Sobota  22 kwietnia

6.00 Œp. Antonina Pacut

 6.45 Œp. Wojciech Drewniak, syn Wojciech,
zmarli z rodziny Drewniaków

7.30 O szczêœliwe rozwi¹zanie dla Anny

 8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

12.00 Œp. Jacek Warcha³

18.00 Œp. Kazimierz Ryœ

Œp. Jerzy Szara

Niedziela 23 kwietnia

6.00 Œp. Weronika Batko

 7.30 Œp. Anna Leñ
Œp. Janina i Grzegorz Sporek

 9.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
Roków: W int. Kacpra o pomyœlne zdanie
matury i w³aœciwy wybór drogi ¿yciowej
10.30 Œp. Maria Krupnik
12.00 Œp. Marian Szymuœ
13.30 Œp. Krystyna Leœniak
18.00 Œp. Maria Lelek

1. Œwiêtujemy dziœ Zmartwych-
wstanie Chrystusa, który mówi
do ka¿dego z nas: „Przestañ siê
lêkaæ! Jam jest Pierwszy, Ostat-
ni i ¯yj¹cy. By³em umar³y, a oto
znów ¿yjê. Zaufaj Bogu, który
bogaty jest w mi³osierdzie. Jest
z Tob¹ Chrystus, niezawodny
Dawca nadziei!” Te s³owa Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II s¹ naszy-
mi ¿yczeniami dla Parafian
i Goœci.

2. Ksi¹dz Proboszcz wraz
z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami
sk³ada serdeczne podziêkowanie
za pamiêæ wyra¿on¹ w modlitwie
i piêknych ¿yczeniach w Wielki
Czwartek, w dniu w którym
Chrystus ustanowi³ Sakrament
Kap³añstwa i Eucharystii. Dziê-
kuje równie¿ za przes³ane b¹dŸ
osobiœcie z³o¿one ¿yczenia
œwi¹teczne.

3. Dziœ o godz. 17.30 zaprasza-
my na nowennê do Bo¿ego Mi-
³osierdzia i Nieszpory Wielka-
nocne, które koñcz¹ obchody
Triduum Paschalnego. Nowennê
bêdziemy odprawiaæ przez ca³y
tydzieñ o godz. 17.45.

4. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t Wiel-
kanocnych. Porz¹dek Mszy œw.
jak w ka¿d¹ niedzielê. Ofiary
z³o¿one na tacê przeznaczone s¹
na Uniwersytet Papieski Jana
Paw³a II w Krakowie.

5. Spotkanie Rycerstwa Niepo-
kalanej  we wtorek o godz.16.00
w salce pod Plebani¹. Natomiast
Akcji Katolickiej w œrodê o godz.
16.30.

6. W pi¹tek, z racji uroczystego
charakteru oktawy Wielkanocy,
nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ
od pokarmów miêsnych.

7. Najbli¿sza niedziela 23
kwietnia, jest Niedziel¹ Mi³osier-
dzia Bo¿ego rozpoczynaj¹ca 73.
Tydzieñ Mi³osierdzia. W tym
dniu pielgrzymujemy na odpust
Mi³osierdzia Bo¿ego do £agiew-
nik. Wyjazd o godz. 8.00. Powrót
ok. godz. 17.00. Koszt 20 z³. Na-
tomiast 29, 30 kwietnia oraz
1 maja zapraszamy na 3-dniow¹
pielgrzymkê, podczas której na-
wiedzimy: Licheñ, Toruñ, Ko³o-
brzeg, Kamieñ Pomorski, Szcze-
cin oraz Trzebnicê. Szczegó³y
w kancelarii parafialnej.

ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

W Polsce misteria znane s¹ od
XVI wieku, obecnie wystawiane
s¹ w wielu miastach. Ks. inf. Ja-
kub Gil od kilku lat organizuje
pielgrzymki do ró¿nych oœrod-
ków, które w okresie Wielkiego
Postu wystawiaj¹ Pasjê.

26 marca 2017 roku po raz ko-
lejny pojechaliœmy do Myœlenic.
Przy parafii NNMP od piêciu lat,
za spraw¹ grupy teatralnej „Mi-
sterium” widzowie maj¹ okazjê
prze¿ywaæ Wielki Post g³êbiej
ogl¹daj¹c Misterium Mêki Pañ-
skiej. Raz jest ono tradycyjne,
oparte na tekœcie biblijnym, in-
nym razem osadzone w czasach
wspó³czesnych. Zasada jest jed-
na: sztuka ma nieœæ za sob¹ prze-
s³anie, sk³aniaæ do refleksji.

Spektakl by³ wystawiony
w Domu Parafialnym, gdzie znaj-
duje siê sala widowiskowa na 280
miejsc, dziœ wype³niona do

ostatniego miejsca. Po ubieg³o-
rocznym wspó³czesnym przed-
stawieniu, tegoroczne Misteria –
„Ja was posy³am” w re¿yserii
Pana Piotra Piechy z Teatru Lu-
dowego z Krakowa. „Prawdy ob-
jawionej o historii zbawienia nie
zmienimy. Ona jest jedna, ale sce-
nariuszy jest niezliczona iloœæ.
W tym roku  pytamy: Co to zna-
czy wierzyæ? W prologu jest kil-
ka scen pokazuj¹cych spotkanie
Jezusa z ludŸmi. zarówno wierz¹-
cymi jak i niewierz¹cymi. A On
nad ka¿dym z nich siê pochyla.
Nie omija potrzebuj¹cych. Poma-
ga, robi cuda. Ale do tego, ¿eby
zdarzy³ siê cud, potrzebna jest
wiara. Dlatego w³aœnie pojawia
siê pytanie – Co to znaczy wie-
rzyæ? To jest pytanie na ka¿de
czasy” – mówi re¿yser.

Patrzyliœmy na sceny sk³ania-
j¹ce po raz kolejny do zadumy,
bliskiego prze¿ycia znanych
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Poniedzia³ek 17 kwietnia

  6.00 Œp. Franciszka WoŸniak

 7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ
Œp. Józef Pachel - 3 r.œm.

 9.00 Œp. Ryszard Urbaniec
Roków: O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla

Jana w 1 r. urodzin i dla siostry Leny
10.30 Œp. Genowefa Kanik
12.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
13.30 Œp. Józef Tatar - 2 r.œm.
18.00 Œp. Wies³aw Golañski
Wtorek 18 kwietnia

 6.00 Œp. Zbigniew Miœ

 6.45 Œp. Wies³aw Golañski

7.30 Œp. Jan Dyrcz

 8.00 Œp. Józefa Wilczkiewicz

12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk

18.00 Œp. Maria Sty³a - 1 r.œm.

Œp. Henryk Œwiêtek - 3 r.œm.

Œroda  19 kwietnia

 6.00 Œp. Józefa Smaza - 4 r.œm., m¹¿ Jan i rodzice

 6.45 Œp. Edward Tomczyk

 7.30 Œp. Marek Talaga

 8.00 Œp. Anna PaŸdziora - 14 r.œm.

12.00 Œp. Sylwester Pacut

18.00 W intencjach nowenny

- Dziêkczynn-b³agalna w int. Iwony
o zdrowie i b³. Bo¿e

- O pomyœln¹ operacjê z Bo¿¹ pomoc¹ dla
córki Sarii Maryi

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Wojciech Miarka

Œp. ks. Wojciech Bartosik

Œp. Jan Kak

Œp. Antonina Pacut

Œp. Józef Zawi³a

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Piotr Jucha

Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Antoni Zawi³a

Œp. Teresa Jankowska

Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

Œp. Micha³ Maœlana

Œp. Zdzis³aw Matuœniak

Œp. Zofia Zem³a

Œp. El¿bieta Biernat

Œp. Roman Rosenstrauch

Œp. Krzysztof Czapik

Œp. Jadwiga Kubarska

Œp. Zofia Æwiertnia

Œp. Ludwik Golec

Œp. Wies³aw Ficek

Œp. Stefania Dyniszuk

Œp. Bogdan Wiœniewski

Œp. Boles³aw Ko³osieñ

Czwartek 20 kwietnia

6.00 Œp. Danuta Mrowiec - 7 r.œm.

 6.45 Œp. Za zmar³ych z rodziny Banaszewskich,
Joœków, Kumalów i Warcha³ów

7.30 Œp. Czes³awa Œliwa

 8.00 Œp. Marek Talaga

12.00 Œp. Stanis³aw i Helena Madyda, córka Jadwiga

18.00 Œp. Julian, Józefa, Ryszard, Irena Fr¹czek

Œp. Józef, Romania, Stanis³aw, Helena Figura

Pi¹tek 21 kwietnia

6.00 Œp. Józef Radwan

Œp. Julianna Szymczak

 6.45 Œp. Czes³awa Muniak

7.30 Œp. Danuta Koniar

 8.00 Œp. Józefa Wilczkiewicz

12.00 Œp. Maria, Stefan i Stanis³aw

18.00 Œp. Edward Figlewicz

Œp. Jerzy Kolasa - 5 r.œm.

(ci¹g dalszy na str. 4)

Wielkanoc – Wielka Niedziela

W roku liturgicznym tylko ta
jedna niedziela nazywa siê
Wielk¹. Chrzeœcijañstwo nada-
³o tej niedzieli tak¹ nazwê, gdy¿
œwiêtujemy zrealizowane przez
Chrystusa najwa¿niejsze dzie³o
odkupienia. Gdyby Chrystus nie
zmartwychwsta³ – daremne by-
³oby nasze nauczanie i pró¿na
nasza wiara – takimi s³owami
podsumowuje œw. Pawe³ zna-
czenie tego dnia. Zmartwych-
wstanie jest najwiêkszym cu-
dem Pana Jezusa. Udowadnia,
i¿ jest Bogiem.

Bóg stworzy³ cz³owieka na ob-
raz i podobieñstwo swoje.
Czymœ naturalnym jest d¹¿enie
cz³owieka do wielkoœci.
W swoim ¿yciu zdobywa j¹
mozolnie. Cz³owiek marzy
o wielkoœci.

Chrzeœcijañskie myœlenie
o wielkoœci jest naœladowaniem
Chrystusa, który „uni¿y³ same-
go siebie stawszy siê pos³usz-
nym a¿ do œmierci i to œmierci
krzy¿owej. Dlatego tez Bóg Go
nad wszystko wywy¿szy³ i da-
rowa³ mu imiê ponad wszelkie
imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o

siê ka¿de kolano istot niebie-
skich i ziemskich i podniebnych
i aby ka¿dy jêzyk wyzna³, ¿e
Jezus Chrystus jest Panem ku
chwale Boga Ojca.”

Wielkoœæ Jezusa ma swe Ÿró-
d³o w pos³uszeñstwie Ojcu Nie-
bieskiemu a¿ do œmierci. Nasza
ludzka wielkoœæ wyp³ywa z po-
s³uszeñstwa przyrzeczeniom,
które sk³adamy przyjmuj¹c sa-
kramenty œwiête. Przy chrzcie
œw. przyrzekamy wiernoœæ
Bogu i jego przykazaniom. Przy
sakramencie ma³¿eñstwa przy-
rzekamy mi³oœæ, wiernoœæ
i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ oraz, ¿e
ciê nie opuszczê. Dzisiaj niejed-
nokrotnie jesteœmy kuszeni, aby
odejœæ od Chrystusa, a tak¿e od
cz³owieka, któremu przysiêga-
liœmy wiernoœæ. W takich chwi-
lach staje Jezus i pyta siê: „Czy
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

i wy chcecie od Mnie odejœæ?”
Z pokor¹ odpowiadamy „Panie,
do kogo¿ pójdziemy, Ty masz
s³owa ¿ycia. Panie Zmartwych-
wsta³y ¿yj¹cy wœród nas, doda-
waj nam si³y, byœmy przy To-
bie wytrwali.” Nasza wielkoœæ

tkwi w wiernoœci. W wiernoœci
Bogu i cz³owiekowi. „¯e ciê nie
opuszczê a¿ do œmierci!” Wiel-
kanoc i Wielka Niedziela mo-
bilizuj¹ nas do piêknego ¿ycia,
w którym wiernie  realizujemy
swoje przyrzeczenia.

Œladami Brata Alberta

W sobotê 18 marca 2017 roku
grupa ok. 30 osób na czele z ks.
Infu³atem Jakubem Gilem uda³a
siê do Zakopanego, aby przejœæ
drogami, po których chodzi³ œw.
Brat Albert. Dlaczego akurat
postaæ tego Œwiêtego nas zain-
teresowa³a? W zwi¹zku z setn¹
rocznic¹ œmierci, która minê³a 25
grudnia 2016 roku, 2017 rok
zosta³ og³oszony przez Episko-
pat i Sejm Rokiem Œwiêtego Bra-
ta Alberta, a wiêc zw³aszcza te-
raz wypada³o przybli¿yæ sobie
Jego ¿ycie i dzia³alnoœæ.

Wyjechaliœmy z Wadowic
w deszczu, a Zakopane powita-
³o nas opadami œniegu, które to-
warzyszy³y nam przez wiêk-
szoœæ naszej wêdrówki. Naj-
pierw udaliœmy siê na Kalatów-
ki do Sióstr Albertynek, które
w tym klasztorze przebywaj¹ od

1902 r. W tym miejscu oprócz
klasztoru z kaplic¹, zbudowane-
go pod kierunkiem œw. Brata Al-
berta, znajduje siê Chatka œw.
Brata Alberta z cel¹ Œwiêtego,
w której zamieszkiwa³ ilekroæ
przebywa³ w Zakopanem. W³a-
œnie w tej Chatce w Izbie Pamiê-
ci Siostra Albertynka przekaza-
³a nam wiele informacji z ¿ycia
Adama Chmielowskiego, póŸ-
niejszego Brata Alberta – gor¹-
cego patrioty, powstañca 1863
roku, utalentowanego artysty
malarza, który wszystko zosta-
wi³ i odda³ siê ca³kowicie pos³u-
dze ubogim i bezdomnym, two-
rz¹c dla nich przytuliska i daj¹c
pocz¹tek Zgromadzeniom Braci
i Sióstr Pos³uguj¹cych Ubogim
(Albertynów i Albertynek).
W maleñkiej kaplicy ks. Infu³at
odprawi³ mszê œwiêt¹, a my
uczestnicz¹c w niej mogliœmy
ofiarowaæ nasz pielgrzymi trud

tak¿e we w³asnych intencjach,
modl¹c siê przed rzeŸbionym
w drzewie krucyfiksem, znajdu-
j¹cym siê w o³tarzu. Mi³¹ niespo-
dziankê przygotowa³y dla nas
siostry, zapraszaj¹c na poczêstu-
nek – wspania³e ciasto w³asnego
wypieku i gor¹c¹ herbatê, wszy-
scy chêtnie z tego skorzystali.

Nastêpnie poszliœmy do po³o-
¿onej wy¿ej Pustelni Braci Al-
bertynów, gdzie jeden z Braci
przybli¿y³ nam dzia³alnoœæ tego
Zgromadzenia. Pustelnie by³y
zak³adane przez Brata Alberta,
aby w ciszy i odosobnieniu bra-
cia oddaj¹c siê modlitwie i kon-
templacji odnawiali si³y nad-
szarpniête w trudach pos³ugi lu-
dziom najubo¿szym.

Misterium Mêki Pañskiej –
„Ja was posy³am” w Myœlenicach

Poœród propozycji ró¿norod-
nych prze¿yæ i praktyk zwi¹za-
nych z okresem Wielkiego Po-
stu istniej¹ tzw. misteria, czyli
przedstawienia Mêki Pañskiej,
które powsta³y w œredniowieczu
pod wp³ywem pobo¿noœci fran-
ciszkañskiej. Chodzi³o o sce-
niczne wyobra¿enia, przedsta-

(ci¹g dalszy na str. 7)

wiaj¹ce ostatnie dramatyczne
chwile ziemskiego ¿ycia Jezusa,
tworzone dla prostych ludzi –
czêsto przy ich wspó³udziale –
maj¹ce na celu pomóc im w zro-
zumieniu i prze¿ywaniu naszej
wiary, nieroz³¹cznie zwi¹zanych
z ziemskim ¿yciem i zbawczym
dzie³em Jezusa Chrystusa.

Mo¿e warto, zw³aszcza w Roku

Brata Alberta, przypomnieæ so-

bie Jego postaæ, dorobek malar-

ski z najs³ynniejszym obrazem

o tematyce religijnej „Ecce

homo”, a zw³aszcza dzia³alnoœæ

wœród bezdomnych i nêdzarzy.

Inspiracj¹ do bli¿szego poznania

mo¿e byæ wyjazd do Zakopane-

go i wêdrówka na Kalatówki do

miejsc, w których tak niedawno

ten Œwiêty przebywa³.

B. Okrêglicka


