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Niedziela Zmartwychwstania

(ci¹g dalszy na str. 3)

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Maria Wider, ur. 1924r., zam. ul. Karmelicka

Œp. Grzegorz Wójcik, ur. 1960r., zam. Os. XX-lecia

Naszym kochanym Czytelnikom przekazujemy szczególn¹ ¿yczli-
woœæ. Niech ¿yj¹cy Chrystus ma was w szczególnej opiece. Niech ob-
darza tym, czego wam najbardziej potrzeba. Niech wci¹¿ w was budzi
siê postawa, która wyra¿a siê w papieskiej maksymie: „Bogu dziêkuj-
cie – ducha nie gaœcie.” Tego ¿yczy Redakcja

Wyrusz z nami na
pielgrzymi szlak

Wielokrotnie podkre-
œlano w nauczaniu Ko-
œcio³a rolê pielgrzymek
w o¿ywianiu wiary.
W naszej parafii du¿o
organizujemy pielgrzy-
mek do miejsc œwiê-
tych, czy te¿ s³awnych
sanktuariów. Nawet nie
zdajemy sobie sprawy
z wyj¹tkowych udo-
godnieñ pielgrzymko-
wych, które ju¿ od wie-
lu lata parafia nasza
forsuje. JeŸdzimy tak
do s³awnych miejsc

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy radosnych Œwi¹t i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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W tym roku jeszcze bardziej
rozwinê³y siê tzw. ekstremalne
drogi krzy¿owe. Polegaj¹ one na
pokonaniu wielu trudnoœci. Od-
bywaj¹ siê one noc¹. Trzeba
przebyæ w ciszy od 30 do 60 km,
a nawet wiêcej. Drogê przez pola
i lasy pokonuj¹ uczestnicy w mil-
czeniu. Ta trudna droga przypa-
d³a do gustu tysi¹com m³odych
ludzi. Kiedy s³ucham relacji
uczestników takiej drogi, znów
myœl¹ wracam do niejednokrot-
nie krzy¿owej drogi, któr¹ prze-
¿ywa matka dŸwigaj¹ca pod
swoim  sercem dziecko. Jak¿e
jest bardzo kuszona. Zw³aszcza,
gdy badania prenatalne rokuj¹
choroby dziecka. Tym bardziej,
gdy nie ma oparcia w mê¿u, czy
w swojej rodzinie. Jak¿e j¹
wspó³czesny œwiat mobilizuje do
pozbycia siê przed czasem ciê-
¿aru. Poddaje jej tysi¹c argu-
mentów i usprawiedliwieñ.

Droga krzy¿owa, która zamie-
nia siê w ekstremaln¹ drogê
u matki, która s³yszy od lekarza,
¿e jej ci¹¿a jest obarczona
ciê¿k¹ chorob¹. Pozbyæ siê ciê-
¿aru.

W ¿yciu spotykamy prawo po-

wracaj¹cej fali. M³oda matka

poddaj¹c siê aborcji uk³ada so-

bie ¿ycie bez uci¹¿liwych obo-

wi¹zków. Kiedy po latach rodzi-

ce siê zestarzej¹ trzeba ich pie-

lêgnowaæ, to ich dzieci s¹ kuszo-

ne, aby jak najszybciej pozbyæ

siê ciê¿aru ludzi starych. Myœl¹,

¿e trzeba ich koniecznie oddaæ

do domu opieki spo³ecznej.

A mo¿e podaæ im  lekarstwa, któ-

re by u³atwi³y szybk¹ œmieræ.

I tak po latach odbija siê posta-

wa wygodnego ¿ycia. ks. Infu³at

1. Œwiêtujemy dziœ Zmar-
twychwstanie Chrystusa, który
mówi do ka¿dego z nas: „Prze-
stañ siê lêkaæ! Jam jest Pierwszy,
Ostatni i ¯yj¹cy. By³em umar³y,
a oto znów ¿yjê. Zaufaj Bogu,
który bogaty jest w mi³osierdzie.
Jest z Tob¹ Chrystus, niezawod-
ny Dawca nadziei!” Te s³owa
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II s¹
naszymi ¿yczeniami dla Para-
fian i Goœci.

2. Ksi¹dz Proboszcz wraz
z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami
sk³ada serdeczne podziêkowa-
nie za pamiêæ wyra¿on¹ w mo-
dlitwie i piêknych ¿yczeniach
w Wielki Czwartek, w dniu
w którym Chrystus ustanowi³
Sakrament Kap³añstwa i Eucha-
rystii. Dziêkuje równie¿ za prze-
s³ane 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 Paw-

³a II w Krakowie.

5. W tym tygodniu przypada

I pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ od

godz. 6.00 do 8.30 oraz po po³u-

dniu od godz. 16.00 do 18.30.

O godz. 8.00 msza œw. w intencji

Stra¿y Honorowej NSPJ, adora-

cja Najœwiêtszego Sakramentu

i spotkanie w Domu Parafialnym.

Dodatkowa Msza œw. popo³udniu

o godz. 16.30, na któr¹ zaprasza-

my szczególnie dzieci. Z racji

uroczystego charakteru oktawy

Wielkanocy, nie obowi¹zuje

wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów

miêsnych.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 2 kwietnia
 6.00 Œp. Tadeusz Rajda
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk

Œp. Stefan M¿yk
9.00 Œp. Grzegorz Sporek, Janina Sporek
9.00 Roków: O zdrowie dla Jasia i Leny
10.30 Œp. Kazimierz Sat³awa
12.00 Œp. o. W³adys³aw Kluz - 23 r.œm.
13.30 Œp. Roman Adamus - 16 r.œm.
18.00 Œp. Edward Flaga

Œp. Boles³aw Pilarz
Wtorek 3 kwietnia
6.00 Œp. Ryszard Gajewski - 8 r.œm.
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk
8.00 Œp. Julianna Góralczyk
12.00 Œp. Jadwiga Bukowska-Bogacz
18.00 Œp. Anna Targosz - 6 r.œm., m¹¿

Mieczys³aw
Œroda 4 kwietnia
6.00 Œp. Marian Cieœlik
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk
8.00 Œp. Pawe³ Garlacz
12.00 Œp. Maria Widlarz
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Janina Kundys
Œp. Boles³aw Putek wraz z rodzin¹
Œp. Jacek Pawlik - 2 r.œm.
Œp. Paulina Zajska
Œp. Ryszard WoŸny
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Maria Szczotka
Œp. Maria Maciêga
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Aleksander Cierpia³ek
Œp. Katarzyna Kawa - 7 r.œm.
Œp. Anna i Józef Hanusiak
Œp. Stanis³awa i Kazimierz Witczakowie
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Janina Kurdys
Œp. Janina Kilian
Œp. Edward Oleksy
Œp. Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Zbigniew Okoñski
Œp. W³adys³aw Herbut

Czwartek 5 kwietnia
6.00 Œp. Anna Wiêckiewicz
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk
8.00 Œp. Marek Wiecheæ
12.00 Œp. Cecylia Siuta
18.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz

Œp. Helena Malata
Pi¹tek 6 kwietnia
6.00 Œp. Wanda Majtyka

Œp. Bogdan i Jan i Krystyna Bojanowska
6.45 Œp. Stefan M¿yk
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i b³. dla ks. Opiekuna

i Wspólnoty Stra¿y Honorowej NSPJ
12.00 Œp. Maria, Franciszek Ziaja, Stefania,

Franciszek Szatan, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
18.00 Œp. Antoni Ortman - 11 r.œm.

Œp. Helena Malata
Sobota  7 kwietnia
6.00 Œp. Stefan M¿yk
6.45 Œp. Krzysztof Pietras
7.30 Œp. Julianna Kaczmarczyk
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna

12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny,
radia Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
Niedziela 8 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³awa Wcis³o - 20 r.œm.

Œp. Józef Wcis³o - 58 r.œm.
7.30 W int. Ró¿ Rózañcowych, ks. Opiekuna

i mi³osierdzie dla œwiata
Œp. Stefan M¿yk

9.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
9.00 Roków:
10.30 Roczki
12.00 Dziêkczynna w 60 r. œlubu Zofii i Jana

z proœb¹ o dalsz¹ opiekê matki Bo¿ej
dla rodziny

13.30 Œp. Jerzy Moska³a
Œp. Andrzej ¯egliñœki - 3 r.œm.
Œp. Boles³aw Ko³osieñ - 1 r.œm.

18.00 Œp. Stefan M¿yk

ks. S. Jaœkowiec, prob

w Polsce jak i za granic¹. Ju¿ na-
wet przyzwyczailiœmy siê do
czêstych og³oszeñ ró¿nych piel-
grzymek.

W tym szczególnym czasie,
jakim s¹ Œwiêta Zmartwychwsta-
nia Pañskiego, podczas których
o¿ywia nas radoœæ, ¿e Jezus ¿yje,
pragniemy na nowo spojrzeæ na
religijn¹ wartoœæ ró¿nego rodza-
ju pielgrzymek. W ostatnich ty-
godniach zapowiedzieliœmy
pielgrzymkê krajow¹ do £añcu-

ta, Krasnobrodu, Zamoœcia, Ra-
decznicy, Na³êczowa, Kazimie-
rza Dolnego i Jêdrzejowa. Odbê-
dzie siê w dniach od 1 do 3 maja.
Koszt przejazdu oraz noclegów
i posi³ków wynosi 355 z³. Jest to
wyj¹tkowa sposobnoœæ, by od-
wiedziæ te przepiêkne okolice ze
s³awnymi miastami. Sanktuarium
w Radecznicy poœwiêcone jest
œw. Antoniemu. T³umnie
zje¿d¿aj¹ do niego mieszkañcy
tamtejszych okolic.

6. W pierwsz¹ sobotê miesi¹-
ca zapraszamy na mszê œw.
o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa
Niepokalanej. O godz. 17.30
Wieczór Jana Paw³a II. O 18.00
Msza œw. ku czci œw. Jana Paw³a
II. Po Mszy œw. procesja przed
pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy
przynieœæ œwiece.

7. W najbli¿szy pi¹tek i sobo-
tê odwiedzimy chorych z sakra-
mentami œwiêtymi.

8. Najbli¿sza niedziela 8 kwiet-
nia, jest Niedziel¹ Mi³osierdzia
Bo¿ego rozpoczynaj¹ca 74. Ty-
dzieñ Mi³osierdzia. O godz.
10.30 b³ogos³awieñstwo rocz-
nych dzieci, które mo¿na zg³a-

szaæ w kancelarii lub zakrystii.
W tym dniu pielgrzymujemy na
odpust Mi³osierdzia Bo¿ego do
£agiewnik. Wyjazd godz. 8.00.
Koszt 25 z³. Natomiast 28 kwiet-
nia jedziemy o godz. 8.00 do
£agiewnik na beatyfikacjê Han-
ny Chrzanowskiej. Koszt 25 z³.

9. W tym roku liturgiczne Œwiê-
to Zwiastowania obchodzimy
w poniedzia³ek 9 kwietnia.
W tym dniu na mszy œw. o godz.
8.00 odbêdzie siê duchowa adop-
cja. Formularze bêd¹ wy³o¿one
na o³tarzu Mi³osierdzia Bo¿ego.

10. Cz³onków ¯ywego Ró¿añ-
ca zapraszamy na œwiêcone
w niedzielê 15 kwietnia o godz.
15.00.
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ks. Infu³at

Proponujemy sentymentaln¹
pielgrzymkê do ziemi tak nam
bliskiej, a równoczeœnie odle-
g³ej. To Ukraina Zachodnia ze

swymi miastami: Lwów, Pocza-
jów, Krzemieniec, ¯ytomierz,
Równe, £uck. Odbêdzie siê
w dniach od 1 do 5 czerwca.
Koszt wynosi 860 z³ plus 365
hrywien i 7,5 euro.

Podczas wakacji chcemy zre-
alizowaæ pielgrzymkê do euro-
pejskich miast. Odwiedzimy
Berlin, Hanower, Rotterdam,
Antwerpiê, Brukselê, Pary¿,
Wielkie Ksiêstwo Luxembur-

ga, Mannheim, Norymbergê,
Pragê. Pielgrzymka bêdzie

w dniach od 27 lipca do 5 sierpnia.
Koszt 3195 z³, plus 100 euro, plus

580 Kcs.

Dotychczas na Ukrainê zapisa-

³o siê 30 osób. Natomiast do

miast europejskich wpisa³o siê

12 osób. Na te pielgrzymki mu-

simy wp³aciæ zadatek do koñca

kwietnia. Prosimy tych, którzy

maj¹ zamiar wybraæ siê na nie,

aby zg³osili siê chêæ do koñca

tego miesi¹ca. Gdyby chêtnych

by³o za ma³o to dana pielgrzym-

ka nie mog³aby siê odbyæ. Trze-

ba bêdzie j¹ odwo³aæ.

Grupa pieszych pielgrzymów

na Jasn¹ Górê równie¿ w tym

roku proponuje autokarow¹ piel-

grzymkê do W³och. Panowie Jó-

zef Widlarz oraz  Glanowski or-

ganizuj¹ t¹ pielgrzymkê od 6 do

14 wrzeœnia. Pragn¹ nawiedziæ:

Boloniê, Rawennê, Loreto, San

Giovanni Rotondo, Monte San

Angelo, Pietrelcinê, Monte Cas-

sino, Rzym, Cascie, Asy¿. Koszt

270 euro i 450 z³. Na tê piel-

grzymkê jest czas zg³aszania do

koñca czerwca.

Prawo powracaj¹cej fali

Uczestnicz¹c w tegorocznej
Drodze Krzy¿owej, podczas
której przemierzaliœmy ulice
wadowickie duma³em, jak
w naszych czasach uobecnia siê
mêka, œmieræ i zmartwychwsta-
nie Jezusa. Wci¹¿ siê aktualizu-
je wo³anie t³umu: „Na krzy¿
z Nim. Jest nam niewygodny.
Utrudnia nam ¿ycie. Niech bê-
dzie zg³adzony. Imiê Jego niech
bêdzie wymazane z naszej pa-
miêci.” Ten nienawistny krzyk
wydobywaj¹cy siê z placu Na-
miestnika w naszych czasach
odbija siê na ró¿nych placach
i ulicach. Jesteœmy œwiadkami
szczególnego zwarcia siê w pol-
skiej spo³ecznoœci cywilizacji
¿ycia z cywilizacj¹ œmierci. Wi-
daæ go³ym okiem otwart¹ woj-

nê. Dzieli ich wiele, gdy chodzi
o patrzenie na pocz¹tek ¿ycia
ludzkiego. S³ychaæ, jak g³oœno
krzycz¹ panie w czarnych stro-
jach: „My jesteœmy odpowie-
dzialne za to, co nosimy w na-
szych brzuchach. Zawartoœæ
brzucha jest nasz¹ w³asnoœci¹.
Wolno nam z ni¹ zrobiæ, co chce-
my. Nie zgodzimy siê byœmy by³y
niewolnicami obskuranckich po-
stulatów.” Te has³a dla wielu s¹
bardzo noœne, tym bardziej, ¿e
wyg³aszane s¹ przez ró¿ne media.

Zupe³nie inaczej myœl¹ ludzie,
dla których ci¹¿a to nie towar –
to rozwijaj¹cy siê cz³owiek, któ-
ry ma prawo do ¿ycia. Choæby
by³ bardzo zdeformowany, nie-
pe³nosprawny ma prawo by³ ¿y³
wœród ludzi.


