(ci¹g dalszy ze str. 7)

Œw. Faustynê „Odmawiaj nieustannie tê
koronkê. Ka¿dy, kto bêdzie j¹ odmawia³
dost¹pi wielkiego mi³osierdzia w godzinê œmierci. Kap³ani bêd¹ j¹ podawaæ
grzesznikom jako ostatni¹ deskê ratunku. Chocia¿by by³ grzesznik najzatwardzialszy, jeœli chocia¿by raz odmówi tê
koronkê dost¹pi ³aski z nieskoñczonego Mi³osierdzia Mojego. Pragnê, aby
pozna³ œwiat ca³y mi³osierdzie moje”.
Podobnie jak na Eucharystii, przed Bazylik¹ zgromadzi³y siê t³umy. Koronkê
poprzedzi³y œpiewy i modlitwy, które
by³y przygotowane w oparciu o te, które s¹ w Nowennie przed Œwiêtem Bo¿ego Mi³osierdzia. Ka¿da rozpoczyna³a
siê s³owami: Jezu zanurz w ranach swoich… Koronka odmawiana by³a na
zmianê: po polsku, angielsku, s³owacku, w³osku, bo Bo¿e Mi³osierdzie nie
zna granic ani ograniczeñ.
Bogu chwa³a i uwielbienie, ¿e nas poci¹gn¹³, abyœmy stali siê udzia³owcami
tego wspania³ego œwiêta.
Tadeusz WoŸniak
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Hymn o Biblii:
O Biblio, Stolico Pana – módl siê za tych, którzy w Ciebie wierz¹ i za
tych, którzy o Tobie w¹tpi¹. Módl siê za tych, którzy Ciê czytaj¹ i za tych,
którzy nie umiej¹ Ciê czytaæ. Módl siê za tych, którzy Ciê wielbi¹ i za
tych, którzy na Ciebie plwaj¹. Módl siê za tych, którzy Ciê znaleŸli i za
tych, którzy nie umiej¹ Ciê znaleŸæ. Módl siê za tych, którzy ¿yæ bez Ciebie nie mog¹ i za tych, którym nie jesteœ potrzebna do ¿ycia.
Roman Brandstaetter
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1. Dzisiaj i przez ca³y
tydzieñ chcemy pochylaæ siê nad Pismem
Œwiêtym. W Tygodniu
Biblijnym zachêcamy
przede wszystkim do
osobistej lektury s³owa
Bo¿ego, która pomo¿e
nam zg³êbiæ prawdê
o Bogu przemawiaj¹cym do swojego ludu
w ksiêgach Starego i Nowego
Testamentu.
Kazania na mszach œw. wyg³asza ks. Tadeusz Targosz
z Centrum œw. Jana Paw³a II
w Krakowie. Ofiara, któr¹ sk³a-

Pogrzeb

damy dzisiaj na tacy,
przeznaczona jest na
Centrum.
2. Spotkanie Akcji
Katolickiej w czwartek
o godz. 16.30.
3. Za tydzieñ, w Niedzielê Dobrego Pasterza, bêdziemy modliæ siê
o nowe powo³ania do
s³u¿by w Koœciele: kap³añskie, zakonne i misyjne.
4. Niech Zmartwychwsta³y
oœwieca swoim s³owem ka¿dy
dzieñ ¿ycia solenizantów i jubilatów rozpoczynaj¹cego siê tygodnia.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Marian Mrowiec, ur. 1933r., zam. ul. Wojska Polskiego
Œp. Zbigniew Wiktor, ur. 1955r., zam. ul. Podstawie

Niedziela Biblijna
Okres Wielkanocny, który
obecnie prze¿ywamy, pomaga
nam pog³êbiæ fundamenty naszej chrzeœcijañskiej wiary. Kamieniem wêgielnym jest Chrystus Zmartwychwsta³y. Bez tego
cudownego wydarzenia nasz
Koœció³ by nie istnia³. Nie by³oby chrzeœcijañstwa.

Najbli¿sza niedziela po Wielkanocy jest uwielbieniem Chrystusa bogatego w mi³osierdzie.
Zmartwychwsta³y Chrystus objawia siê Aposto³om jak Ten, który
nie pamiêta haniebnego zachowania swych uczniów. Fa³szywym oskar¿ycielem nie wypomina ich ob³udy. Niedziela Bo¿ego
Mi³osierdzia ukazuje piêkno
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sanej krwi¹, w której by³y imiona tych, którzy uwielbili Bo¿e
Mi³osierdzie. Homiliê zakoñczy³
s³owami: „A my zebrani w to
ŒWIÊTO MI£OSIERDZIA BO¯EGO, które nie ma granic, proœmy Boga podczas tej Œwiêtej
Eucharystii o moc wiary, która
zwyciê¿a ten œwiat i o to, aby nasze imiona zosta³y zapisane poœród tych innych, które uwielbi³y Bo¿e Mi³osierdzie, i które dlatego, tego mi³osierdzia na wiecznoœæ dost¹pi³y. Amen.”
Buduj¹c¹ na Eucharystii, by³a
liczba przystêpuj¹cych do Komunii Œw. Ten szczególny znak
Bo¿ego Mi³osierdzia sta³ siê
okazj¹ do wielkiego œwiadectwa.
Ju¿ w autobusie, jad¹c do Krakowa, podjêliœmy jednog³oœn¹ decyzjê, ¿e pozostajemy na Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia. Mieliœmy wiêc trzy godziny czasu
(Msza Œw. zakoñczy³a siê ok.
12.00). Wielu z nas odda³o siê
modlitwie: w Kaplicy klasztornej, w Bazylice, w Centrum Œw.
Jana Paw³a. Przed 15.00 zgromadziliœmy siê ponownie na placu
przed bazylik¹, aby we wspólnocie Koœcio³a skorzystaæ z tego
wielkiego daru Mi³osierdzia Bo¿ego, o którym Jezus zapewni³

(ci¹g dalszy ze str. 5)

wym. W koncelebrze pod przewodnictwem Ks. Abp. Marka Jêdraszewskiego uczestniczy³o
ponad stu kap³anów. Ks. Arcybiskup wyg³osi³ te¿ homiliê.
Na pocz¹tku nawi¹za³ do s³ów,
jakie Jezus wypowiada³ na Golgocie, a które wraz ze scen¹ przebicia w³óczni¹, by³y niejako figur¹ Bo¿ego Mi³osierdzia. Dalej
nawi¹zuj¹c do czytañ ukaza³
Zmartwychwsta³ego Jezusa, który udziela Aposto³om misji g³oszenia Ewangelii i odpuszczania
grzechów - tego szczególnego
wymiaru Bo¿ego Mi³osierdzia.
Dalej zachêca³ do rozwa¿ania
jaka jest nasza wiara i na ile ufamy Bo¿emu Mi³osierdziu, o którym tak wiele wiemy od Œw. Siostry Faustyny. Nawi¹zuj¹c do
100-lecia Niepodleg³oœci, postawi³ pytanie o wdziêcznoœæ Bo¿ej
Matce, za jej obecnoœæ w historii naszego narodu. Przypomnia³
s³owa Œw. Faustyny; ¿e uniknêliœmy strasznych kar Bo¿ych tylko dlatego, ¿e zas³ania³a nas
Matka, oraz przypomnia³ obietnicê wywy¿szenia Polski, jeœli
bêdzie wierna Bogu. Na koñcu
wspomnia³ wizjê Œw. Faustyny
dotycz¹c¹ Wielkiej Ksiêgi zapi-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 16 kwietnia
6.00 Œp. Leopold Dudziak
6.45 Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Irena Mrowiec
8.00 Œp. Edward Flaga
12.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
18.00 Œp. Stefan M¿yk
O zdrowie i b³. Bo¿e w 18 r.
urodzin Bartosza
Wtorek 17 kwietnia
6.00 Œp. Julianna Góralczyk
6.45 Œp. Maria Krupa
7.30 Œp. Jadwiga Bukowska-Bogacz
8.00 Œp. Joanna Mrowiec
12.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
18.00 Œp. Stefan M¿yk
Œp. Maria K³aput - 20 r.œm.
Œroda 18 kwietnia
6.00 Œp. Stefan M¿yk
6.45 Œp. Pawe³ Garlacz
7.30 W intencji Bogu wiadomej
8.00 Œp. Marian Cieœlik
12.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O œwiat³o Ducha œw. w rozeznaniu
drogi ¿yciowej, o ³aski i b³. Bo¿e dla
Ma³gosi
Za zmar³ych:
Œp. Ryszard WoŸny
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Maria Szczotka
Œp. Maria Maciêga
Œp. Rozalia Rajda
Œp. W³adys³awa Gierek
Œp. Janina Kurdys
Œp. Janina Kilian
Œp. Ryszard Kuba, Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Józefa Domaszewicz
Œp. Roman Rosenstrauch - 8 r.œm.
Œp. Zbigniew Okoñski
Œp. Jan Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Wojciech Drewniak, syn Wojciech
Œp. W³adys³aw Herbut
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Czwartek 19 kwietnia
6.00 Œp. Marek Wiecheæ
6.45 Œp. Maria Widlarz
7.30 Œp. Anna Szczur
8.00 Œp. Stanis³aw, Helena Madyda, córka
Jadwiga
12.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
18.00 Œp. Stefan M¿yk
Œp. Krystyna i Andrzej Glanowski
W int. Jakuba Gabrzyckiego z okazji
10. urodzin podziêkowanie za ³aski,
z proœb¹ o opiekê i godne przyjêcie
I Komunii œw.
Pi¹tek 20 kwietnia
6.00 Œp. Teresa Kilian
6.45 Œp. Kazimiera Lech
7.30 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
Œp. Jerzy Roman Jaglarz - 30 r.œm.
i zmarli z rodziny
8.00 Œp. Tadeusz Grobelny
12.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
18.00 Œp. Stefan M¿yk
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - 9 r.œm.
Sobota 21 kwietnia
6.00 Œp. Joanna Mrowiec
6.45 Œp. Tadeusz Grobelny
7.30 Œp. Marian Mogi³a
8.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Trzópek
12.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
18.00 Œp. Stefan M¿yk
Œp. Jerzy Szara
Niedziela 22 kwietnia
6.00 Œp. Maria Wójcik - 2 r.œm.
7.30 Œp. Jan Ciep³y - 7 r.œm.
Dziêkczynna w 30 r.œlubu Danuty
i Piotra z proœb¹ o dalsze ³aski
9.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk
Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e
dla Józefa i Marii Radwan w 44 r.œlubu
oraz ca³ej rodziny
9.00 Roków:
10.30 Œp. Stefan M¿yk
12. 00 Œp. Stefan M¿yk
13. 30 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
18.00 Œp. ks. Wojciech Bartosik, Wojciech Miarka

Chrystusa Zmartwychwsta³ego.
¯yj¹cy Chrystus jest rozrzutny
w mi³oœci do cz³owieka.
Dzisiejsza niedziela okresu
wielkanocnego prowadzi nas do
Jezusa, którego poznajemy dziêki Pismu œw. Chwytaj¹cy za serce urywek Ewangelii œw. £ukasza czytany w œrodê w oktawie
Wielkanocy wspomina o smutnych uczniach pod¹¿aj¹cych do
Emmaus. Przy³¹cza siê do nich
Nieznajomy. Na Jego pytanie:
„Dlaczego jesteœcie tak bardzo
przygnêbieni?” – opowiadaj¹
Mu, piêkn¹ historiê Jezusa, która zakoñczy³a siê tragiczn¹
œmierci¹. Nieznajomy wyjaœnia
zatrwo¿onym uczniom, i¿ proroctwa starotestamentalne wype³ni³y siê w ¿yciu i œmierci Jezusa Chrystusa. W trakcie tej
rozmowy serca uczniów nape³niaj¹ siê wielk¹ nadziej¹, a nawet radoœci¹. Epilogiem jej jest,
kiedy oczy siê im otwieraj¹ i poznaj¹ Jezusa przy ³amaniu chleba, czyli Eucharystii.
W polskiej religijnej œwiadomoœci najdobitniej czujemy
obecnoœæ Jezusa w Komunii œw.
Czytane i wyjaœniane S³owo
Bo¿e zawarte w Piœmie œw. nie
przemawia do nas sw¹ Chrystusow¹ obecnoœci¹.

Na obecnoœæ Boga ukrytego
w Biblii silnie uczula nas ostatni
Sobór Watykañski. Powtarza on
s³owa œw. Hieronima, i¿ nieznajomoœæ Pisma œw. jest brakiem
znajomoœci Jezusa Chrystusa.
Ojcowie Soboru Watykañskiego
serdecznie zachêcaj¹, aby katechezê szkoln¹, jak i S³owo Bo¿e
na mszy œw. opieraæ na Piœmie
œw. Prosz¹, aby w miejsce dawnych moralizatorsko-dogmatycznych kazañ kap³ani g³osili
tzw. homiliê. Kazania homiletyczne maj¹ pe³nymi garœciami
czerpaæ z urywków Pisma œw.
czytanych podczas mszy œw.
Aktualnym staj¹ siê wskazania
biskupa wêgierskiego Prohaszki,
¿e dobry homileta ma trzymaæ
w prawej rêce Bibliê, a w lewej
aktualny dziennik. Powiedzenie
to oznacza, i¿ S³owo Bo¿e w skuteczny sposób ma wyjaœniaæ sytuacjê cz³owieka.
Prze¿ywamy dzisiaj 10. Niedzielê Biblijn¹. Koœció³ zachêca
nas, byœmy nie tylko Pismo œw.
posiadali, ale je codziennie czytali. Konwertyta polski Roman
Brandstaetter – znany pisarz
w ksi¹¿ce „Kr¹g biblijny” w rozdziale „Testament mojego dziadka” tak pisze:
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(ci¹g dalszy na str. 4)

XIII w., jest tylko logicznym odbiciem wypaczonego idea³u
chrzeœcijañstwa (...). G³oszono
nawet, ¿e «Biblia jest na indeksie i ¿e «katolik nie powinien
Biblii czytaæ» (...). Z tego powodu katolicy ponieœli ogromne
straty. Czy mo¿na bowiem byæ
w pe³ni katolikiem, skoro korzenie, z których wiara czerpie ¿ycie
i rozwój, zosta³y podciête?”
Takie nakazy nigdy nie by³y mi
znane. W moich uszach brzmi¹
one jak herezja. Mój dziadek na
kilka dni przed œmierci¹ pozostawi³ mi w spadku testament:
— Bêdziesz Bibliê nieustannie
czyta³ — powiedzia³ do mnie. —
Bêdziesz j¹ kocha³ wiêcej ni¿ rodziców... Wiêcej ni¿ mnie... Nigdy siê z ni¹ nie rozstaniesz...
A gdy zestarzejesz siê, dojdziesz
do przekonania, ¿e wszystkie
ksi¹¿ki, jakie przeczyta³eœ
w ¿yciu, s¹ tylko nieudolnym
komentarzem do tej jedynej
ks. Infu³at
Ksiêgi...”

(ci¹g dalszy ze str. 3)

„Pismo Œwiête jest u nas kupowane, ale nie doœæ czytane. Liczba sprzedanych egzemplarzy
nie jest równoznaczna z liczb¹
czytelników. Znam domy katolickie, które wprawdzie posiadaj¹ Pismo Œwiête, ale nikt z domowników po nie nie siêga.
Nowy Testament jest dla tych
ludzi oleodrukowym wspomnieniem z dzieciñstwa, Stary natomiast — nieznanym, ciemnym,
tajemniczym zau³kiem, skwapliwie omijanym ponurym gettem,
do którego wchodzi siê niechêtnie, bez zaufania i na pewno
z lêkiem. S³usznie zaznacza
o. Gregory Baum w ksi¹¿ce pt.
W stronê jednoœci, ¿e przez d³ugie wieki Pismem Œwiêtym niewiele siê interesowano. Spe³nia³o ono — pisze o. Baum — kilka
ról s³u¿ebnych, potwierdza³o
Boskoœæ Koœcio³a, historyczn¹
prawdê o Chrystusie, prawdziwoœæ doktryn, ale na tych funkcjach koñczy³a siê praktycznie
jego przydatnoœæ. Daniel-Rops
w ksi¹¿ce pt. Co to jest Pismo
Œwiête?, zastanawiaj¹c siê nad
dramatycznymi dziejami Pisma
Œwiêtego, tak pisze: „Równoczesny upadek Biblii i liturgii, dokonywaj¹cy siê od koñca
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Bo¿e Mi³osierdzie nie zna granic
nie dopisz¹. Nasze obawy okaza³y siê byæ nietrafione. W ci¹gu
godziny b³onia zape³ni³y siê po
brzegi: od o³tarza polowego do
skarpy w kierunku Centrum Œw.
Jana Paw³a II, od zabudowañ
klasztornych po lewej stronie po
liniê parkingu po prawej. Wszêdzie pe³no ludzi, m³odych i starszych, m³odzie¿y i dzieci, ksiê¿y
i sióstr zakonnych, wszystkich
stanów. Porusza³a wielonarodowoœæ zgromadzonych: Austriacy,
Chorwaci, Niemcy, S³owacy,
Ukraiñcy, Wêgrzy, W³osi – i zapewne jeszcze inne narodowoœci.
Nie straszna by³a dla nich wielogodzinna podró¿. Chcieli uwielbiæ Bo¿e Mi³osierdzie, a my razem z nimi.
Przy konfesjona³ach wewn¹trz
Bazyliki oraz rozstawionych na
poziomie dolnego koœcio³a, pe³no penitentów. SpowiedŸ trwa³a
przez ca³y czas, równie¿ gdy po
Koronce do Bo¿ego Mi³osierdzia, wracaliœmy do autobusu. Ile
³ask, ile nawróceñ? Bóg to wie.
Tak wiele œwiadectw Bo¿ego Mi³osierdzia, tak wielu œwiadków
Bo¿ej mi³oœci. Eucharystia sprawowana by³a przy o³tarzu polo-

Druga niedziela wielkanocna,
wczeœniej zwana Niedziel¹
Bia³¹, w dwutysiêcznym roku,
decyzj¹ naszego rodaka, Œw.
Jana Paw³a II, zosta³a ustanowiona jako Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia. To spe³nienie proœby
jak¹ Jezus Chrystus skierowa³
do Œw. Siostry Faustyny Kowalskiej. Centralne uroczystoœci
odby³y siê w Bazylice Bo¿ego
Mi³osierdzia w Krakowie£agiewnikach. Nie sposób, aby
w tym œwiêcie i w tym miejscu
zabrak³o rodaków Œw. Jan Paw³a II, który tê Bazylikê konsekrowa³ podczas swojej ostatniej
pielgrzymki do Ojczyzny,
w 2002r. Gdy na godzinê przed
rozpoczêciem Eucharystii dotarliœmy na £agiewnickie B³onia, wydawa³o siê nam, ¿e mimo
wspania³ej pogody, pielgrzymi
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(ci¹g dalszy na str. 7)

