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Niedziela Palmowa

(ci¹g dalszy na str. 4)

Ku pamiêci Chrystus uni¿y³ samego Siebie stawszy siê pos³usznym a¿
do œmierci. Dlatego Bóg wywy¿szy³ Go ponad wszystko.

Trudne braterstwo

Przejmuj¹ca jest liturgia Wiel-

kiego Pi¹tku. Uobecnia ofiarê

krzy¿ow¹ dokonan¹ przez Chry-

stusa na Wzgórzu Kalwaryjskim.

£¹czy opis Mêki Pañskiej zakoñ-

czonej modlitw¹ powszechn¹ wraz

z adoracj¹ krzy¿a skutkuj¹c¹ przy-

jêciem jego owocu – komunii œw.
Modlitwa powszechna wype³nio-

na jest najwa¿niejszymi etapami
historii zbawienia. Zamieszcza

Misterium Mêki Jezusa
Chrystusa w Myœlenicach
11 marca wybraliœmy siê

z ks. inf. Jakubem Gilem na prze-
¿ycie Mêki Pana Jezusa przedsta-
wianej w Domu Katolickim w My-
œlenicach. Re¿yser Piotr Piecha
nawi¹za³ do jednoœci ofiary z³o-
¿onej przez naszego Zbawiciela
z sakramentem ma³¿eñstwa.

Na bilecie widnieje przekaz
ofiarujê ci mi³oœæ, wiernoœæ
i uczciwoœæ... oraz, ¿e ciê nigdy nie
opuszczê... Zmartwychwstanê!

Misterium rozpoczyna siê prze-
mienieniem wody w wino na we-
selu w Kanie. Pan Jezus obdaro-

wuje mi³oœci¹ zaœlubionych. Niestety przychodzi dla ma³¿onków czas
trudów i niezgody i tutaj Jezus przychodzi z pomoc¹, mówi bierzcie
i jedzcie, albowiem to jest Cia³o Moje, bierzcie i pijcie, albowiem to jest
Krew Moja. Zbawiciel chce umacniaæ mi³oœæ ma³¿eñsk¹ przez czerpanie
mocy z sakramentu Eucharystii.

Prze¿ywaj¹c samemu przedstawion¹ Mêkê Pañsk¹ cz³owiek pojmuje
bliskoœæ cierpi¹cego Jezusa z ma³¿onkami przechodz¹cymi trudnoœci.
Przy pokonywaniu wszystkich przeciwnoœci dopomaga moc¹ z krzy¿a
p³yn¹c¹, po czym Zmartwychwsta³y o¿ywia mi³oœæ i nape³nia jednoœci¹
zaœlubionych. Misterium koñczy siê wielk¹ radoœci¹ ma³¿onków z obec-
noœci Zmartwychwsta³ego Pana Jezusa, który odnawia mi³oœæ, jednoœæ
i zgodê. Ewa Wodniak
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W ramach Ma³opolskich Ob-
chodów Miêdzynarodowego
Dnia Przewodnika Turystyczne-
go organizowane s¹ imprezy dla
dzieci. W dniu 12 lutego 2018
roku zorganizowano imprezê
„Wadowickimi Œladami Niepod-
leg³oœci”. Trasa wycieczki: Ry-
nek, Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Klasztor oo. Karmelitów Bosych,
Park Miejski, Cmentarz Parafial-
ny, dawne Koszary 56 Pu³ku Pie-
choty, budynek Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³”, daw-
ny szpital wojskowy, Cmentarz
Wojskowy.

Na cmentarzu parafialnym na-
wiedziliœmy groby Gen. Karola
Durskiego- Trzaski, dowódcy
Legionów Polskich w latach
1914-1915, Józefa Hrdiny s³u¿¹-
cego  w Legionach Polskich
w latach 1914-1918, byliœmy
przy grobie Nieznanego ¯o³nie-
rza, gdzie zosta³y z³o¿one docze-

sne szcz¹tki ekshumowanych
¿o³nierzy walcz¹cych w szere-
gach Legionów Polskich.

At r akc j ¹  wy ciec zki  by ³
przejazd ca³ej trasy „wado-
wick¹ ciuchci¹” z nag³oœnie-
niem, co pozwala³o podczas
jazdy opowiadaæ o histori i
miejsc i bohaterach.

W imprezie wziê³o udzia³ 35
dzieci ze œwietlic œrodowisko-
wych i wadowickich szkó³. Prze-
wodnikami prowadz¹cymi byli:
Maria Zadora, Józef Hyrkiel, Ja-
nusz Jêdrygas, Stanis³aw Matu-
szyk, Bogus³aw Porzuczek. Za-
koñczenie imprezy odby³o siê
w restauracji „Graniczna” przy
smacznym posi³ku. Ka¿dy
z uczestników otrzyma³ certyfi-
kat uczestnictwa w akcji- „Prze-
wodnicy PTTK Dzieciom 2018,
w 100-lecie Niepodleg³oœci”
oraz drobne upominki.

Maria Zadora

1. Niedziela Palmowa wpro-
wadza nas w najwiêksze tajem-
nice naszego zbawienia. W litur-
gii Wielkiego Tygodnia mêka,
œmieræ i zmartwychwstanie
uobecnia siê dla naszego zba-
wienia. Zachêcamy do udzia³u
w wadowickiej Drodze Krzy¿o-
wej. Rozpoczêcie w parafii
œw. Piotra o godz. 15.00, a nastêp-
nie przejœcie do naszej Bazyliki.
O godz. 17.00 Gorzkie ¯ale.

2. Dziœ na Gorzkich ¯alach i w
Wielki Czwartek na mszy œw.
Wieczerzy Pañskiej bêdzie zbie-
rana taca na kwiaty do grobu
Pana Jezusa.

3. W Wielkim Tygodniu kan-
celaria parafialna bêdzie nie-
czynna.

4. Wielka Œroda jest w naszej
parafii dniem spowiedzi. Spo-
wiadamy w godzinach:6.00-
10.00, 10.30-12.00, 14.00-

16.00, 16.30-18.00. Bardzo pro-
simy wszystkich parafian, aby
w³aœnie w tym dniu skorzystaæ
z sakramentu pokuty, gdy¿ bê-
dzie du¿o spowiedników.

5. W Wielki Czwartek, Wielki
Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê – rano nie
ma nabo¿eñstw w koœciele i nie
udzielamy Komunii Œw.

6. W Wielki Czwartek prze¿y-
wamy pami¹tkê ustanowienia Sa-
kramentu Eucharystii i Kap³añ-
stwa. Wyra¿amy nasz¹ wdziêcz-
noœæ wszystkim parafianom za
modlitwê w naszej intencji. Mszê
Wieczerzy Pañskiej rozpocznie-
my o godz. 18.00, a po jej zakoñ-
czeniu przeniesiemy Najœwiêtszy
Sakrament do o³tarza adoracji
w Ciemnicy, gdzie odœpiewamy
I czêœæ Gorzkich ¯ali. Zaprasza-
my na wieczorn¹ adoracjê, która
potrwa do godz. 22.00.

7. Wielki Pi¹tek jest dniem, gdy
wpatrujemy siê w tajemnicê
Krzy¿a, który jest Ÿród³em zba-
wienia i dlatego w tym dniu nie
odprawia siê mszy œwiêtej. Obo-
wi¹zuje te¿ post œcis³y, od które-
go nie ma dyspensy. O godz.
15.00 zapraszamy na Drogê
Krzy¿ow¹. Wieczorne nabo¿eñ-
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Poniedzia³ek 26 marca

 6.00 Œp. Edward Flaga

6.45 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk

7.30 Œp. Maria Kasperek

8.00 Œp. Anna Szczur

12.00 Œp. Julianna Góralczyk

18.00 Œp. Jan i zmarli rodzice

Œp. Maria Rajda

Wtorek 27 marca

6.00 Œp. Mieczys³aw Hodur

6.45 Œp. Stanis³awa Senkowska

7.30 Œp. Wanda Majtyka

8.00 Œp. Tadeusz Grobelny

12.00 Œp. Marian ̄ egliñski - 18 r.œm.

18.00 Œp. Tadeusz W¹sek i zmarli rodzice

Œp. Ma³gorzata Sarnecka

Œroda 28 marca

6.00 Œp. Leopold Dudziak

6.45 Œp. Marek Wiecheæ

7.30 Œp. Stanis³awa Pomiet³o

8.00 Œp. Zofia Bielec

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja,

Emilia, Jan, Marek Ziaja, za dusze w

czyœæcu cierpi¹ce

18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych:

Œp. Maria Madyda

Œp. Genowefa Radwan

Œp. W³adys³aw Herbut

Œp. Wanda Dyrcz - 18 r.œm.

Œp. Jacek Pawlik - 2 r.œm.

Œp. Paulina Zajska

Œp. Ryszard WoŸny

Œp. Amalia Mrowiec

Œp. Maria Szczotka

Œp. Maria Maciêga

Wielki Czwartek 29 marca
18.00 O b³. Bo¿e w 30 r. œwiêceñ kap³añskich

ks. Tomasza Porzyckiego
Œp. Franciszek Skoczylas i córka Agata
O zdrowie i b³. Bo¿e dla kap³anów
z parafii i Akcji Katolickiej
W int. kap³anów pracujacych w naszej
parafii, o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski
w pracy duszpasterskiej od Ró¿
Rózañcowych
O zdrowie, b³. Bo¿e i potrzebne
³aski dla kap³anów pracuj¹cych w naszej
parafii od mieszkañców Rokowa
W int. kap³anów naszej parafii o b³. Bo¿e
od Honorowej Stra¿y
Œp. Barbara Boda

Wielki Pi¹tek 30 marca
Wielka Sobota  31 marca
18.00 Œp. Sabina i Ferdynand Kasperkiewicz

Œp. Tadeusz, Maria, Zofia, Maria
Olech, Kazimierz Widlarz
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Antoni Ortman
Œp. Kazimierz Muszel - 2 r.œm.

Niedziela Wielkanocna 1 kwietnia
6.00 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk

Œp. Stefan M¿yk
9.00 Œp. Adam Barcik
9.00 Roków: Œp. Irena Mrowiec
10.30 Œp. Tadeusz Leœniak
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stefan M¿yk

ks. S. Jaœkowiec, prob

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Jan Dudziak, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Emilia Flasz, ur. 1926r., zam. ul. Monte Cassino

Œp. Zbigniew Okoñski, ur. 1935r., zam. ul. Krakowska

stwo Liturgii Mêki Pañskiej roz-
poczniemy o godz. 18.00. Po
jego zakoñczeniu przeniesiemy
Najœwiêtszy Sakrament do Gro-
bu Pañskiego, odœpiewamy
Gorzkie ¯ale. O godz. 21.00
modlitwê poprowadzi Rycerstwo
Niepokalanej, a zakoñczymy
adoracjê ok. godz. 23.00. Ofiary
sk³adane przy krzy¿u przezna-
czone s¹ na pomoc dla chrzeœci-
jan w Ziemi Œwiêtej. W Wielki
Pi¹tek o godz. 17.45 rozpocznie-
my nowennê do Mi³osierdzia
Bo¿ego, któr¹ odprawiaæ bêdzie-
my przez 9 kolejnych dni o tej
samej porze. Zapraszamy do
udzia³u w tym nabo¿eñstwie.

8. Wielka Sobota jest dniem
adoracji Chrystusa w Grobie. Po-
œwiêcenie pokarmów w naszej
Bazylice od godz. 10.00 do
15.00 co pó³ godziny. Zachêca-
my, aby œwiêc¹c pokarmy po-
dzieliæ siê z potrzebuj¹cymi
sk³adaj¹c swój dar przy bocz-
nych o³tarzach. W tym dniu za-
leca siê zachowanie wstrzemiêŸ-

liwoœci od pokarmów miêsnych.
O godz. 15.00 adoracje przy Gro-
bie Pañskim poprowadzi Stra¿
Honorowa NSPJ.

Liturgia Wigilii Paschalnej roz-
pocznie siê o godz. 19.00 po-
œwiêceniem ognia i pascha³u
przed Bazylik¹. W czasie litur-
gii odnowimy przyrzeczenia
chrzcielne, dlatego prosimy
przynieœæ œwiece. Po mszy œw.
wyruszymy z uroczyst¹ procesj¹
rezurekcyjn¹.

9. W Niedzielê Wielkanocn¹
Sakrament Chrztu œw. na Mszy
œw. o godz. 13.30. Pouczenie
przedchrzcielne w Wielk¹ Œrodê
o godz. 19.00.

10. W Niedzielê Mi³osierdzia
Bo¿ego 8 kwietnia pielgrzymu-
jemy do £agiewnik. Wyjazd
godz. 8.00. Koszt 25 z³. Nato-
miast w dniach od 6 do 14 wrze-
œnia organizujemy pielgrzymkê
do W³och. Szczegó³y podane na
plakatach przykoœcielnych.
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(ci¹g dalszy ze str. 1)

ks. Infu³at

pamiêæ o ̄ ydach – naszych star-
szych braciach w wierze – jak
ich niejednokrotnie okreœla³ Jan
Pawe³ II.

Przez ca³e wieki ziemia polska
by³a dla nich bardzo przyjazna.
¯yd wyznania moj¿eszowego,
starszy brat Polaka katolika.
Dziwne rodzeñstwo. Historia
Polski niejednokrotnie podkre-
œla doœæ trudne braterstwo. Jak-
byœmy siê nie lubili, a jednak
przez wieki skazani na siebie.
Razem mieszkaj¹cy na ziemi
polskiej. Du¿o nas ³¹czy³o, ale
i wiele dzieli³o. £¹czy³a nas zie-
mia. Dla Polaków by³a ona na-
sza, ojczysta ziemia. Dla ¯ydów
– niejednokrotnie stacj¹ do utra-
conego przed wiekami w³asne-
go pañstwa. £¹czy³a nas silna
wiara z bogat¹ obrzêdowoœci¹.
Dla ¯ydów – religia moj¿eszo-
wa. Dla Polaków – chrzeœcijañ-
stwo. Praca nas równie¿ ³¹czy-
³a. Przez narody europejskie, tak
Polak jak i ¯yd byli uwa¿ani za
ludzi bardzo pracowitych. Pola-
cy bardziej wierzyli w ciê¿k¹
robotê – na roli, w przemyœle.
¯ydzi ho³dowali zasadzie, ¿eby
siê mniej narobiæ, a wiêcej za-
robiæ. Bardzo cenili sobie han-
del, a tak¿e rzemios³o. Niejed-

nokrotnie powtarzali, ¿e lepsze
jest deko handlu ni¿ kilogram
pracy. ̄ ydzi przez ca³e lata uczy-
li Polaków niezwyk³ej solidarno-
œci. Oni sobie wzajemnie poma-
gali. Polacy czêsto sobie zazdro-
œcili. W Stanach Zjednoczonych
obecnie ¿yje kilkaset tysiêcy
¯ydów. Polaków zamieszkuje
tam ok. 10 mln. Amerykañscy
¯ydzi w trosce o swój naród wy-
muszaj¹ w rz¹dach amerykañ-
skich i europejskich przychylne
decyzje dla swego rozwoju. Po-
lonia amerykañska, choæ bardzo
du¿o pomaga swemu narodowi,
to jednak nie jest w³adna posia-
daæ takiego nacisku na rz¹dz¹-
cych w pañstwach europejskich
czy amerykañskich.

Polska by³a przez wieki wspól-
nym domem – tak dla Polaków,
jak i dla ̄ ydów. Na ró¿ny jednak
sposób troszczyli siê o jej roz-
wój. Tym, co ³¹czy ¯ydów z ca-
³ego œwiata jest bez w¹tpienia
daleko id¹cy szacunek i przy-
wi¹zanie do edukacji. W Talmu-
dzie, który jest wyk³adni¹ Piê-
cioksiêgu Moj¿esza zwracaj¹ na
siebie uwagê trzy teksty. Wed³ug
jednego z nich: „Oddech dzieci
biegn¹cych do szko³y podtrzy-
muje istnienie œwiata.” W drugim
zapisano: „Dzieci nie wolno od-

rywaæ od nauki, nawet do budo-
wania synagogi.” Trzeci prze-
strzega: „Miasto, w którym nie
ma dzieci szkolnych ulegnie za-
g³adzie.” Nauka zajmuje bardzo
wa¿ne miejsce w ¿yciu ¯ydów.
Szczególn¹ trosk¹ otacza siê
edukacjê dzieci. W spo³eczno-
œci ¿ydowskiej najwiêkszym
uznaniem darzeni s¹ ludzie wy-
kszta³ceni. Ich domen¹ s¹ wol-
ne zawody: medycyna, prawo.
Od lat byli w³aœcicielami ban-
ków i œrodków spo³ecznego
przekazu.

¯ydzi przed wojn¹ stanowili
w Wadowicach 20procentowy
odsetek ludnoœci miasta. Byli
zorganizowani we w³asnej gmi-
nie wyznaniowej – kaha³. W la-
tach 1885 – 1889 zbudowali sy-
nagogê mog¹c¹ pomieœciæ 700
osób. W naszym mieœcie nie
dorobili siê w³asnej szko³y wy-
znaniowej. Posy³ali swoje dzie-
ci do szkó³ publicznych.
W szko³ach podstawowych co
czwarty uczeñ by³ wyznania
moj¿eszowego, w gimnazjum
by³o ich zaledwie kilku w klasie.

Tragedia shoah, czyli ludo-
bójstwa narodu ¿ydowskiego,
realizowanego przez okupanta
niemieckiego, dotknê³a rów-
nie¿ Wadowice. Okupant

zniszczy³ synagogê, a ¯ydów,
których wczeœniej zgromadzi³
w getcie, wywióz³ na zag³adê do
Auschwitz.

Po latach znów od¿ywa w na-
szej œwiadomoœci historia trud-
nej bliskoœci ¯yda i Polaka na
naszej ziemi. Niejednokrotnie
by³o to bardzo uci¹¿liwe s¹-
siedztwo. Dzisiaj jeden drugie-
go oskar¿a maj¹c pod rêk¹ wie-
le argumentów. Przez lata do-
œwiadczaliœmy, ¿e nie by³ to
³atwy zwi¹zek. Mamy jednak
œwiadomoœæ, ¿e ¯ydzi – wieczni
tu³acze – znajdowali dom na na-
szej ziemi. St¹d przez ca³e lata
siê nie ruszali. Do innych krajów
europejskich nie by³o im po dro-
dze. Polska, która obecnie jest
niejednokrotnie przez nich
oskar¿ana, dawa³a bezdomnym
¯ydom schronienie. Królewskie
miasto Wadowice równie¿
z wielk¹ godnoœci¹ i szacunkiem
traktowa³o Synów Abrahama.


