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2. Niedziela Wielkanocna
Mi³osierdzia Bo¿ego

INFORMACJA dla miesz-
kañców Miasta Wadowice
Szanowni Pañstwo, Urz¹d

Miejski w Wadowicach infor-
muje, i¿ w dniach od 19 kwiet-
nia do 3 czerwca br., wœród
mieszkañców naszego miasta,
prowadzone bêd¹ badania za-
chowañ transportowych.

Badania prowadzone bêd¹
przez ankieterów Agencji Ba-
dawczej PBS Sp. z o.o. legity-
muj¹cych siê identyfikatorem
oraz posiadaj¹cych ze sob¹
upowa¿nienie podpisane
przez przedstawiciela Gminy
Wadowice.

Badania ankietowe prowadzo-
ne bêd¹ w œrody, czwartki i pi¹t-
ki w godzinach popo³udnio-
wych i wieczornych, a w soboty
przez ca³y dzieñ. W poniedzia³-
ki i wtorki badania nie bêd¹ re-
alizowane. Badania s¹ anonimo-
we. Wyniki bêd¹ prezentowane
wy³¹cznie jako zbiorcze zesta-
wienia statystyczne.

Zachêcamy Pañstwa do wziê-
cia udzia³u w badaniach i przyczynienia siê do usprawnienia systemu
transportowego Wadowic!           Urz¹d Miejski w Wadowicach

(ci¹g dalszy ze str. 4)

Bogaty w mi³osierdzie

Pierwsza Niedziela po
Zmartwychwstaniu jest naj-
w³aœciwszym miejscem do
œwiêtowania Mi³osierdzia
Bo¿ego. Jest czasem, w któ-
rym Zmartwychwsta³y Zba-
wiciel ukazuje siê Aposto-
³om. Przybywa do swych
ukochanych Uczniów. Nie
wytyka³ Aposto³om ich
tchórzostwa. Piotrowi, któ-
ry trzy raz siê Go zapar³,
daje szansê, aby publicznie
trzykrotnie wyzna³ swoj¹
mi³oœæ do Zbawiciela. Nie
idzie do swoich wrogów.
Nie poni¿a ani Namiestnika,
czy te¿ Arcykap³anów lub
tych, którzy obojêtnie stali
na Golgocie. Nie okazuje
nikomu pogardy. Jego
obecnoœæ dowartoœciowuje
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Sobota  29 kwietnia

6.00 Œp. Maria Peszel

 6.45 Œp. Czes³awa Muniak

7.30 Œp. Zbigniew Filek

 8.00 Œp. Jan Porzycki

12.00 Œp. Genowefa Kanik

18.00 Œp. Helena Ksi¹¿ek - 20 r.œm.

Œp. Bronis³aw Odrow¹¿ - 7 r.œm.

Niedziela 30 kwietnia

6.00 Œp. Irmgarda Pisula

 7.30 Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. o. W³adys³aw Kluz - 22 r.œm.

 9.00 Œp. Franciszek Madej - 23 r.œm.
Roków: Œp. Helena i Marian Piwowar - 25 r.œm.
10.30 Œp. Anna Leñ
12.00 Œp. Janina B¹k - 17 r.œm.

Œp. Janina i Alojzy Bechta, ich rodzice
i rodzeñstwo

13.30 Œp. Genowefa Kanik
18.00 Œp. Krystyna i Andrzej Glanowscy

za³a siê nam panorama oœnie¿o-
nych szczytów Tatr. Widok by³
wspania³y, widocznoœæ bardzo
dobra, a niebo bez ani jednej
chmurki.

Okaza³o siê, ¿e uczestnicy na-
szej wyprawy to grupa ludzi
¿yczliwych, weso³ych i rozœpie-
wanych. Du¿¹ czêœæ naszej piel-
grzymki modliliœmy siê œpie-
wem, a znaliœmy wiele pieœni.

Kiedy dotarliœmy do kas bile-
towych, zobaczyliœmy jak
ogromne t³umy przyby³y do Do-
liny Chocho³owskiej, ale ta sy-
tuacja nie zniechêci³a nas, ani
te¿ nie zburzy³a naszej radoœci,
przecie¿ w naszej modlitwie po-
lecaliœmy siê Bo¿ej opiece.

Ogromnym zaskoczeniem dla
mnie by³o, ¿e w tej wêdrówce po
szlaku uczestniczy tak du¿o lu-
dzi m³odych, rodzin z naprawdê

ma³ymi dzieæmi, ale te¿ osób
starszych, nawet z du¿¹ niepe³-
nosprawnoœci¹, przecie¿ jest to
du¿y odcinek do przejœcia. W le-
sie znajdowa³y siê œliskie kamie-
nie, b³oto i co najgorsze lód, któ-
ry by³ bardzo niebezpieczny,
powodowa³ upadki. maszeruj¹c
szlakiem widzieliœmy góry obsy-
pane œniegiem, a tak¿e piêkne,
ma³e fioletowe krokusy, które
wydawa³y siê takie delikatne,
a z drugiej strony takie odporne
na wiatr i zimno. tworzy³y fiole-
towy dywan, co naprawdê warto
zobaczyæ.

Ten nasz trud zosta³ nagrodzo-
ny, wracaliœmy z pokojem w ser-
cu, radoœci¹ i ju¿ planowaliœmy
kolejny wyjazd, aby oderwaæ siê
od naszych obowi¹zków, co-
dziennoœci, szaroœci, aby byæ
w kontakcie z Bogiem poprzez
piêkn¹ przyrodê i modlitwê.

Anna Góralczyk

1. Dzisiejsza niedziela jest
uwielbieniem Chrystusa Mi³o-
siernego. O godz. 15.00 Koron-
ka do Bo¿ego Mi³osierdzia. Dziœ
rozpoczyna siê 73. Tydzieñ Mi-
³osierdzia. Zachêcamy do okazy-
wania mi³oœci wobec bliŸnich
poprzez s³owo, czyn i modlitwê.

2. We wtorek spotkanie Stra¿y
Honorowej NSPJ o godz. 16.00.

3. Od maja w niedziele i œwiêta
msze œwiête wieczorne odpra-
wiaæ bêdziemy o godzinie 19.00.

4. W miesi¹cu maju piêknym
polskim obyczajem jest groma-
dzenie siê rodzin na modlitwie
maryjnej. W naszej bazylice, roz-

poczniemy nabo¿eñ-
stwa majowe w  przysz³¹
niedzielê - 30 kwietnia
o godz. 17.30. Nato-
miast od 1 maja nabo-
¿eñstwa te odprawiaæ
bêdziemy o godz. 18.30.
W czasie nabo¿eñstw
modlimy siê szczegól-

nie za Ojca Œwiêtego, za Koœció³
w Polsce, o pokój na œwiecie, za
rodziny, o powo³ania kap³añskie,
o dobre urodzaje.

5. Sk³adamy serdeczne Bóg za-
p³aæ wszystkim Darczyñcom za
pomoc na rzecz potrzebuj¹cych
rodzin w Syrii. Nasza parafia ob-
jê³a pomoc¹ na okres pó³ roku
jedn¹ rodzinê syryjsk¹. Ofiary
mo¿na nadal sk³adaæ w zakrystii
lub kancelarii parafialnej.

6. Œwiêci tego tygodnia: w po-
niedzia³ek – uroczystoœæ œw. Woj-
ciecha, biskupa i mêczennika, we
wtorek – Œwiêto œw. Marka, ewan-
gelisty, w sobotê – Œwiêto œw. Ka-
tarzyny ze Sieny, dziewicy i dok-
tora Koœcio³a.

Og³oszenia parafialne
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Poniedzia³ek 24 kwietnia

  6.00 Œp. Czes³awa Filek

Œp. Zofia Gregorarz

 6.45 Œp. Stanis³aw Curzyd³o

7.30 Œp. Bronis³aw Dziedzic - 20 r.œm., Jadwiga
Dziedzic - 10 r.œm.

 8.00 Œp. Irena Kolber

12.00 Œp. Sylwester Pacut

18.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger

W int. Jasia z ok. 5. r. urodzin oraz

o b³. dla rodziców

Wtorek 25 kwietnia

 6.00 Œp. Józef Radwan

 6.45 Œp. Czes³awa Muniak

7.30 Œp. Jan Zaj¹c - 20 r.œm.

 8.00 Œp. Ryszard Urbaniec

12.00 Œp. Zbigniew Miœ

18.00 Œp. Józef P³ywacz - 3 r.œm., ¿ona Marianna

Dziêkczynno-b³agalna w 25 r. œlubu
Marii i Jana Orkisz

Œroda  26 kwietnia

 6.00 Œp. Sylwester Pacut

 6.45 Œp. Stanis³aw Curzyd³o

 7.30 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 15 r.œm.

 8.00 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz

12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e, opiekê œw. Józefa
na dalsze lata dla Józefy

18.00 W intencjach nowenny

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

- Podziêkowanie za dotychczasowe ³aski
z proœb¹ o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski na
dalsze dni za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy dla rodziny Mastków

Za zmar³ych:

Œp. Micha³ Gracjasz

Œp. Jan Kak

Œp. Antonina Pacut

Œp. Jacek Warcha³

Œp. Piotr Jucha

Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Teresa Jankowska

Œp. Jan Madyda

Œp. Franciszek i W³adys³awa P³awny

Œp. Wojciech Deja

Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn

Œp. Zdzis³aw Matuœniak

Œp. Zofia Zem³a

Œp. El¿bieta Biernat

Œp. Krzysztof Czapik

Œp. Jadwiga Kubarska

Œp. Zofia Æwiertnia

Œp. Ludwik Golec

Œp. Bogdan Wiœniewski

Œp. Boles³aw Ko³osieñ

Czwartek 27 kwietnia

6.00 Œp. Wiktoria - 8 r.œm., m¹¿ Czes³aw i syn Jan

 6.45 Œp. Janusz We³na

7.30 Œp. Jan Kolasa

 8.00 Œp. Teresa Jankowska

12.00 Œp. Julianna Szymczak

18.00 Œp. Edward Figlewicz

Œp. Maria Pyrzyk

Pi¹tek 28 kwietnia

6.00 Œp. Stanis³aw Curzyd³o

Œp. Za zmar³ych z rodziny Bania

 6.45 Dziêkczynno-b³agalna w 60 r.œlubu dla
Justyny i Mieczys³awa z proœb¹ o dalsz¹
opiekê Matki Bo¿ej

7.30 Œp. Jan Dyrcz

 8.00 Œp. Edward Tomczyk

12.00 Œp. Maria ¯ak

18.00 Œp. Janina Bub³a - 32 r.œm.

Œp. Julianna Szymczak

(ci¹g dalszy na str. 4)

Bardzo prze¿y³em

Liturgiê wielkopi¹tkow¹ bar-
dzo prze¿y³em.

1. Ju¿ od kilku lat Pañstwo
Skowronkowie s¹ autorami roz-
wa¿añ czytanych podczas Dro-
gi Krzy¿owej odprawianej
o godz. 15.00 na rynku. M¹dro-
œci¹ tych rozwa¿añ jest próba na-
³o¿enia Drogi Krzy¿owej Jezu-
sa na wspó³czesne drogi Pola-
ków. Problemy codziennego na-
szego ¿ycia staj¹ siê tematem
poszczególnych stacji Drogi
Krzy¿owej. „IdŸcie i g³oœcie!”
has³o tegorocznej ewangelizacji
sta³o siê wo³aniem przy ka¿dej
stacji. Ono nas wybudza³o
z uœpienia, które wspó³czesna,
europejska propaganda w spra-
wach wiary i moralnoœci sku-
tecznie przeprowadza. Jestem
rad, ¿e agora wadowicka w tym
jedynym dniu czytelnie g³osi
Ewangeliê Krzy¿a. Jestem
wdziêczny Autorom rozwa¿añ,
Wykonawcom oraz bardzo licz-
nym Uczestnikom.

2. Wielkopi¹tkowa liturgia
Mêki Pañskiej by³a dla mnie g³ê-
bokim prze¿yciem. Wzgórze
kalwaryjskie przepe³nione t³u-
mem ludzi – obserwuj¹cych cier-

pienie i œmieræ Syna Bo¿ego,
uaktualni³o siê w liturgii tego
dnia. Prezbiterium naszej bazy-
liki wype³nione kap³anami, lek-
torami, ministrantami, szafarza-
mi Komunii œw., a tak¿e schol¹
i chórem w czytelny sposób re-
alizowa³o poszczególne elemen-
ty Pasji Jezusa Chrystusa. Wnê-
trze naszego koœcio³a by³o wy-
pe³nione uczestnikami. Radowa-
³em siê bardzo widz¹c tylu m³o-
dych zaanga¿owanych w Bo¿e
dzie³o. Ka¿dy z nich by³ potrzeb-
ny. Chórzyœci, którzy z tak¹ sub-
telnoœci¹ wyœpiewali Mêkê
Pañsk¹ napisan¹ przez œw. Jana.
Spokojny g³os g³ównego narra-
tora, a tak¿e bas chórzysty œpie-
waj¹cego s³owa Jezusa oraz alt
przekazuj¹cy wypowiedzi po-
szczególnych osób bior¹cych
udzia³ w Mêce – by³ bardzo czy-
telny. W g³êboki nastrój wprowa-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

dza³ œpiew ca³ego chóru. Drodzy
Chórzyœci z organist¹ Panem
Krzysztofem Jopkiem – wasz
trud æwiczenia zaowocowa³.
Du¿o do myœlenia da³o mi kaza-
nie pasyjne wyg³oszone przez
ks. Piotra Sobalê. Nabo¿eñstwa
w Triduum Sacrum s¹ d³ugie.
£awek w naszej bazylice nie jest
za du¿o. Dlatego tym bardziej z
wdziêcznoœci¹ patrzy³em na
wasz¹ zaanga¿owan¹ obecnoœæ
w nabo¿eñstwach tych dni.

3. Adoracja Krzy¿a jest rów-
nie¿ mocnym prze¿yciem tego
dnia. W Wielki Pi¹tek nie spra-
wuje siê mszy œw., ale ca³e na-
bo¿eñstwo przypomina nam

mszê œw. Tak jak kap³an podczas
Eucharystii podnosi Cia³o
i Krew Jezusa w konsekrowa-
nych postaciach, tak szczytem
liturgii wielkopi¹tkowej jest ob-
wieszczenie: „Oto drzewo krzy-
¿a, na którym zawis³o zbawienie
œwiata – pójdŸmy z pok³onem.”
Podchodzimy do uca³owania
znaku Mêki Pañskiej – Krzy¿a.
Ca³owa³em Jego stopy, lecz
w duchu obj¹³em Chrystusowy
znak mêki i zbawienia. Przytuli-
³em Go do siebie i na³o¿y³em na
Niego mój osobisty Krzy¿.
„B¹dŸ pozdrowiony Krzy¿u
Chrystusa. WeŸ mnie w swoje
ramiona. B¹dŸ moj¹ moc¹!”

(ci¹g dalszy ze str. 1)

tych, z którymi siê spotyka. Roz-
pozna³y Go niewiasty, które
staj¹ siê aposto³kami Aposto³ów.
Zwyciêski Jezus nie tryumfuje
nad swymi wrogami. On nikogo
nie uwa¿a³ za wroga.  Zwyciê-
ski Jezus nie staje wobec t³umu,
który by³ Mu przeciwny. Nie
poucza go. Dla nich jest nie-
obecny. Przedziwna jest droga
Zmartwychwsta³ego. Nie wyko-
rzystuje Swego cudu – powrotu
do ¿ycia, ¿eby nak³oniæ ludzi do
wiary. U³atwi³by rozwój chrze-

ks. Infu³at

œcijañstwa wœród ¯ydów, gdyby
po Zmartwychwstaniu z powro-
tem naucza³ rzesze. Nie prostu-
je k³amliwych opowiadañ prze-
kupnych stra¿aków, którzy za
pieni¹dze rozpowiadali fa³szy-
we wiadomoœci, ¿e uczniowie
wykradli Cia³o z grobu.

W najbli¿sz¹ niedzielê po
Zmartwychwstaniu prze¿ywamy
Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Za-
patrzeni jesteœmy w Jezusa bo-
gatego w mi³osierdzie. Mi³osier-
na mi³oœæ, dowartoœciowuje ka¿-
dego cz³owieka. Daleka jest od

poni¿ania i pogardy do cz³owie-
ka. Chce ka¿dego ubogaciæ i wy-
prostowaæ.

¯yjemy w spo³eczeñstwie,
w którym jeden drugiego bardzo
krytykuje. S³owami boleœnie je-
den drugiego biczuje. Dla wielu
Polaków chlebem powszednim
jest poni¿anie i pogarda drugiego.

Chwalimy siê, ze naród polski
w Europie jest najbardziej
chrzeœcijañski. ¯e w Polsce
wci¹¿ s¹ œwi¹tynie pe³ne. ¯e kon-

fesjona³y s¹ oblegane przez pe-
nitentów. S¹ to piêkne cechy na-
szych rodaków.

Dziœ, w Œwiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego, otwieramy siê na przy-
jêcie Jezusa bogatego w mi³o-
sierdzie, który po zmartwych-
wstaniu – spotykaj¹c siê z cz³o-
wiekiem, zawsze go dowarto-
œciowywa³. Dopomaga³, by cz³o-
wiek stawa³ siê piêkniejszym.

(ci¹g dalszy na str. 7)

Wra¿liwi na piêkno

W dniu 1 kwietnia 2017 roku
wyruszyliœmy o godz. 7.00
w kierunku Doliny Chocho³ow-
skiej, aby podziwiaæ góry, kro-
kusy, modliæ siê, byæ z drugim
cz³owiekiem. Nasza pielgrzym-
ka by³a nieliczna, uczestniczy-
³o w niej 14 osób, a naszym
przewodnikiem by³ ks. Jakub
Gil. Na t¹ pielgrzymkê wyru-
szy³am z moim mê¿em oraz
przyjació³mi: Halink¹ i Tade-
uszem. My z mê¿em jechaliœmy
po raz pierwszy zobaczyæ kwit-
n¹ce krokusy. Wiele s³yszeli-
œmy wczeœniej, ale zawsze by³y
wa¿niejsze sprawy: obowi¹zki,
praca.

Tak¿e w tym dniu wcale nie
by³o nam ³atwo pojechaæ, gdy¿
m¹¿ wróci³ o 4.00 rano z pracy,
natomiast moje serce by³o
w wielkim niepokoju zwi¹zanym
z moj¹ prac¹. Mimo wszystko
wybraliœmy siê i Pan Bóg wyna-
grodzi³ nam to piêkn¹ pogod¹,
cudownymi krajobrazami oraz
piêknem kwiatów, które przesz³o
moje najœmielsze oczekiwania.
Jad¹c przez miejscowoœci i wio-
ski Podhala, ks. Infu³at przybli-
¿a³ nam historiê i kulturê górali,
którzy s¹ ludŸmi twardymi i pra-
cowitymi, ale te¿ mocno zwi¹za-
nymi z Bogiem. Przypomnia³
nam równie¿ o wielkiej mi³oœci
do gór i przyrody Jana Paw³a II.
Ju¿ w miejscowoœci Wysoka uka-


