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Owocem ciszy jes t  modli twa,

owocem modli twy jest  wiara,

owocem wiary jest  miłość,

owocem miłości  jes t  s łużba,

owocem służby jest po-

Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty mówiła:

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pra-

gnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.
Ja, ______________________________ postanawiam mocno i przyrzekam, że od
dnia ___________ w święto /uroczystość/ ________________________________
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby
przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe
i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
-  odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
-  codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
-  moje dobrowolne zobowiązania: ______________________________

_______________
                                                                               Podpis

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki
Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wsta-
wiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, któ-
ry opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie-
narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje

się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje
dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

Modlitwa codzienna

Co z naszym dachem?
Dzięki życzliwym doradom parafian,

a zwłaszcza Duszpasterskiej Radzie Para-
fialnej, w ostatnich tygodniach zwróciłem
się do kilku firm dekarskich, które mogą
się poszczycić udokumentowaną pracą po-
krycia dachów blachą. Przekazałem tym fir-
mom zadanie, aby wykonały kosztorys prac
i wynik przekazały mi do wglądu. W naj-
bliższych tygodniach, po konsultacji z na-
szymi inżynierami dokonamy wybory wła-

ściwej firmy. Będziemy optowali w kierunku
bardzo fachowego i rzetelnego wykonaw-
stwa zrealizowanego po cenach według
przyjętego cennika.

Ze smutkiem dowiedziałem się, że
w ostatnich tygodniach blacha miedziana
podrożała o 3 zł na kilogramie. Dobrze się
stało, że zakupiłem w styczniu obecnego
roku 7 ton. Według przypuszczalnych ob-
liczeń potrzebne będzie ok. 15 ton blachy
miedzianej.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO LI-
STU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KO-
RYNTIAN:

Zabiorę Cię i pójdę do mego ojca, i powiem:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI JOZU-
EGO: Joz 5, 9a.10-12

EWANGELIA:  Łk 15, 1-3.11-32
Przypowieść o synu marnotrawnym

2 Kor 5, 17-21

 Oto słowo Pańskie.

Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę
w Ziemi Obiecanej Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

W owym czasie zbliżali się do Jezusa
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słu-
chać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w
Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada
z nimi». Opowiedział im wtedy następują-
cą przypowieść: «Pewien człowiek miał
dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do
ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która
na mnie przypada”. Podzielił więc majątek
między nich. Niedługo potem młodszy syn,
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie
strony i tam roztrwonił swój majątek, ży-
jąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, na-
stał ciężki głód w owej krainie i on sam
zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przy-
stał do jednego z obywateli owej krainy,
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł
świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek
strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu
ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł:
„Iluż to najemników mojego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Za-
biorę się i pójdę do mego ojca, i powiem
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu
i względem ciebie; już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem: uczyń mię
choćby jednym z najemników”. Wybrał się
więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego
ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł na-
przeciw niego, rzucił mu się na szyję i uca-
łował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze,

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem cie-
bie, już nie jestem godzien nazywać się two-
im synem”.

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przy-
nieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały
na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę
i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów
ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się
bawić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał
na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usły-
szał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze
sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł:
„Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał
zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go
zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłuma-
czył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto
tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem
twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który
roztrwonił twój majątek z nierządnicami,
kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziec-
ko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko
moje do ciebie należy. A trzeba się weselić
i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

Siostry ze świetlicy wraz
z dziećmi i wychowawcami

Pasja – warto zobaczyć
Oglądając z młodzieżą fabularny film Gibsona pt. „Pasja” nabrałem przekonania, że dla

niektórych dyskutantów najlepiej byłoby, żeby Jezus Chrystus w historii nie istniał. Jeśli już
żył, to Jego okrutna męka i śmierć jako cena naszego odkupienia, nie powinna być opisywana
i filmowana.

Przeżyłem ten film bardzo głęboko i jestem przekonany, że każdy młody i dorosły, który
kocha i wierzy w Jezusa, powinien go oglądnąć. Gdy w kinie wadowickim będzie wyświetla-
ny w dniach od 2 do 8 kwietnia – postarajcie się go oglądnąć. Z pewnością nie obudzi w was
antysemityzmu, natomiast ukaże wam realną, okrutną mękę naszego Zbawiciela Jezusa Chry-
stusa. Zwłaszcza Jego biczowanie, cierniem koronowanie, drogę krzyżową i ukrzyżowanie.

Zaproszenie
Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzona przez Siostry Nazaretanki przy

ul. Lwowskiej 27 serdecznie zaprasza  21 marca od godz. 9.00 do 18.00 na przedświąteczny
kiermasz, gdzie będzie można nabyć kartki i różne Wielkanocne stroiki wykonane przez dzie-
ci, rodziców i wychowawców.

W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia Charytaywnej Świetlicy, w związku
z tym będzie mozliwość zobaczenia Ośrodka i zapoznania się z jego działalnością.

POGRZEB Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Śp. Helena Drabczyk, ur. 1915 r., zam. Wadowice, ul Ady Sari
Śp. Kazimierz Maciej Sarnecki, ur. 1920 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Maria Antonina Batko, ur. 1921 r., zam. ul. Krakowska

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Olaf Krzysztof Fidelus, syn Krzysztofa i Ewy
Grzegorz Ludwikowski, syn Jerzego i Bernadety
Dominika Faustyna Jończyk, córka Rafała i Agaty
Mateusz Aleksander Pantoł, syn Tomasza i Moniki
Natalia Katarzyna Konopka, córka Andrzeja i Katarzyny
Dawid Szymon Węgrzyn, syn Michała i Joanny
Krystian Kacper Guzdek, syn Sebastiana i Eweliny
Agnieszka Potoczny, córka Edwarda i Wandy
Agnieszka Angelika Tyrybon, córka Krzysztofa i Anny
Zuzanna Maria Skowron, córka Justyny i Rafała

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjęli:Chrzest św.

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.
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Intencje mszalne:
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03.2004

Ogłoszenia parafialne

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

 Poniedziałek   29 marca
  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp. Kazimierz Sarnecki
  8.00 Śp. Józefa Brańka
 12.00 Śp. Emanuel Pacyga
 18.00 O bł. Boże i opiekę w 18 rocznicę

urodzin dla Rafała,
Śp. Aleksander Kucia z rodzicami
Anną i Ludwikiem

 Wtorek   30 marca
  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp.  Józefa Brańka
  8.00 Śp. Maria Ziaja
 12.00 Śp. Józef Korzeniowski z rodziną
 18.00 Śp. Kazimierz Sarnecki

Śp. Maria Batko

Środa   31 marca
  6.00

  6.30

  7.00 Sp. Józefa Brańka
  7.30 Śp. Julian i Irena Nowak
  8.00 Śp. Aniela i Stanisław Schabowicz
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00

 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  1 kwietnia
  6.00

  6.30

  7.00

  7.30 Śp. Teresa Kiełb - 6 r. śm.
  8.00 Śp. Helena Drabczyk
 12.00

 18.00 Sp. Kazimierz Sarnecki
Sp. Maria Batko

 Piątek  2 kwietnia
  6.00

  6.30

  7.00

  7.30 Śp. Helena Drabczyk
  8.00

12.00

18.00 Śp. Kazimierz Sarnecki

Sobota  3 kwietnia
  6.00

  6.30

  7.00 Sp. Helena Drabczyk
  7.30 Śp. Ryszard Bik
  8.00

 12.00 Śp. Władysław Jędrzejowski - 13 r.
śm. i za jego rodziców

 18.00 Śp. Ryszard Jakubik - 15 r. śm.
O bł. Boże w 1 rocznicę urodzin
Huberta

Niedziela 4 kwietnia
 6.00

 7.30 Śp. Antonina i Ignacy Baklarz
Sp. Jan Dyrga i Jan Syn

 9.00 Śp. Karolina Maga
Śp. Teodor Żak

10.30 Śp. Dominika Madej
12.00

13.15 1 rocznica urodzin: Gabriela
Koźbiał i Nikode, Nowak

18.00 Śp. Jan Meus - 9 r. śm.

1. Dzisiaj przy kościele można złożyć
ofiarę na wsparcie dziecka z Roczyn, które
wymaga wyjątkowej rehabilitacji.

2. W środę, czwartek i piątek są rekolek-
cje dla młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3
im.ks.Tischnera przy ul. Wojska Polskiego.

3. W środę, na nabożeństwie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o owocne przeżycie re-
kolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. We czwartek 25.03.2004 obchodzimy
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest
to Dzień Świętości Życia. Na mszy św.
o godz. 8.00 12.00 i 18.00 będziemy przyj-
mować od naszych parafian przyrzeczenia
duchowej adopcji dziecka poczętego. For-

mularze tych przyrzeczeń znajdują się
w naszym biuletynie oraz wyłożone są na
ołtarzach.

5. W czwartek na godz. 16.30 zaprasza-
my członków Honorowej Straży Serca Bo-
żego.

6. W piątek 26 marca o godz. 13.00 piel-
grzymujemy do Łagiewnik. Koszt przejaz-
du 10 zł. Można się zapisać.

7. Rekolekcje dla parafian dorosłych oraz
dzieci i młodzieży gimnazjalnej rozpocznie-
my w przyszłą niedzielę.

8. Wspólnota „Wiara i Światło” organi-
zuje w przyszłą niedzielę kiermasz przed-
świąteczny. Dzięki nabywaniu ich pamią-
tek wspomagamy tę wspólnotę.

Podczas tradycyjne-
go spotkania z du-
chowieństwem Rzy-
mu na początku
Wielkiego Postu tego
roku Ojciec Święty
mówił: „Uznanie
centralnej roli rodzi-

ny w planach Bożych
względem człowieka,

a więc w życiu Kościoła
i społeczeństwa, jest niezbywalnym zada-
niem, które ożywiało 25 lat mego pontyfi-
katu, a wcześniej także moją posługę ka-
płańską i biskupią, jak również pracę na-
ukowca i nauczyciela akademickiego.”

Wielki Papież nauczył się szacunku do
rodziny, bo wychował się w dobrej, wado-

wickiej rodzinie. Obserwował jako chłopak,
a później młodzieniec dobrze rozwijające się
wadowickie rodziny, które najlepiej kształ-
towały przyszłość człowieka. Już tutaj na
Podbeskidziu dostrzegł niezastąpioną rolę
dobrej rodziny. Miał szczęście spotykać
w swojej młodości ludzi, którzy ukazywali
urok rodziny opartej na trwałym małżeń-
stwie. Jeśli sam w młodości nie wybrał po-
wołania małżeńskiego, tylko realizował
powołanie kapłańskie, to dlatego, że odpo-
wiadając na łaskę Bożą chciał w bezżeń-
stwie w sposób wyjątkowy poświęcić się
Bogu i ludziom. Celibat był usprawnieniem
tej drogi. Jako młody kapłan, pisząc sztukę
„Przed sklepem jubilera” wyrażał swoje
rozmyślania na temat wiernej, oblubieńczej

-3- (ciąg dalszy na stronie 4)

Rodzinny Papież
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze strony 3)

miłości narzeczeńskiej, a potem małżeńskiej.
Ze spotkań i rozmów z młodzieżą akade-

micką zrodziła się rozprawa filozoficzno-teo-
logiczna, którą zatytułował: „Miłość i od-
powiedzialność”. Jako kapelan akademicki
był bardzo bliski miłości młodych ludzi –
błogosławił w sakramentalnym małżeń-
stwie, a później udzielał chrztu ich dzieciom.

To biskup krakowski Karol Wojtyła za-
inicjował podczas wizytacji parafii błogo-
sławieństwo par małżeńskich, a także spo-
tkania z niektórymi rodzinami w ich domach.

Wielką troskę, jako Metropolita krakow-
ski, przykładał do realizacji encykliki Pawła
VI „O odpowiedzialnym rodzicielstwie”.
Z inicjatywy naszego byłego Metropolity
powstało Studium o rodzinie. Kładł nacisk
na dokładne i wszechstronne przygotowa-
nie doradczyń życia małżeńskiego. Bardzo
pragnął, by narzeczeni przygotowali się
przez specjalne skupienie do podjęcia kroku
małżeńskiego. Przykładał wielką wagę do
ukazywania młodym ich roli w rodzinie,
a także w małżeństwie. Również idea Do-
mów Samotnej Matki zrodziła się w Jego
umyśle.

Można przytaczać wiele dokumentów
naszego Papieża, a także Jego przemówień
wskazujących na centralne miejsce rodziny
w życiu Kościoła i narodu.

Przez wszystkie lata swego wielkiego
pontyfikatu stał na straży realizowania tego,
co Chrystus mówi o małżeństwie i rodzi-
nie. Nauczyciel z Nazaretu głosi o trwałości
związku mężczyzny i kobiety w sakramen-
talnym małżeństwie. Św. Paweł dopowia-
da tak trwałego związku jak Chrystusa
Oblubieńca z Kościołem Oblubienicą.

W czasach, których żyjemy trwałe mał-
żeństwo nieustannie zagrożone jest przez
rozwody, nieformalne związki partnerskie,
a ostatnio coraz krzykliwsze związki homo-

seksualne. Uczy Papież o trosce o każdego
człowieka. Tym bardziej – o chorobliwej
seksualności. Poucza w sposób jasny, co
jest normą, a co marginesem.

Kościół w naszych czasach troszcząc się
o trwałe, heteroseksualne małżeństwa –
uświadamiając o regule zauważa też i wy-
jątki. Regułą są trwałe, sakramentalne
związki mężczyzny z kobietą. Wyjątkami
są różne skrzywienia i wypaczenia psycho-
somatyczne. Ich też chce otaczać należnym
szacunkiem i miłością.

Ojciec Święty odważnie współczesnemu
światu głosi o świętości życia ludzkiego.
Małżonkowie przekazują życie dzięki Bo-
żym mocom. Ono od samego początku jest
przynależne do Boga i do ludzi. Nigdy Ko-
ściół nie może akceptować krzykliwych
głosów feministek: „Mój brzuch – mój pro-
blem. Ja mam prawo do decydowania
o zawartości mego brzucha”. Papież aż zu-
żył swój głos w nauczaniu, iż człowiekiem
jest się od poczęcia, aż do naturalnej śmier-
ci. Nikt nie ma prawa, ani do aborcji, czyli
do przerywania ciąży. Ani też do eutanazji,
tzn. pozbywania życia tzw. niepotrzebnego
człowieka.

Wielką troską współczesnego Kościoła jest
niesienie pomocy rodzinom. Ojciec Święty
we wspomnianym przemówieniu mówił do
duchowieństwa: „Nie bójcie się poświęcać
rodzinom, oddawać im swój czas i siły, oraz
duchowe talenty, jakim Pan was obdarzył.
Bądźcie dla nich troskliwymi i wiernymi
przyjaciółmi, nie tylko pasterzami i nauczy-
cielami. Towarzyszcie im i wspierajcie je
modlitwą. Przypominajcie im w prawdzie
i miłości, bez zastrzeżeń czy arbitralnych in-
terpretacji, Ewangelię małżeństwa i rodziny.
Bądźcie im bliscy duchowo w próbach, ja-
kie często przynosi życie, pomagając im zro-
zumieć, że Kościół zawsze jest ich matką,
nie tylko nauczycielem”.

Pontyfikat Jana Pawła II
W niedzielę 14 marca Jan Pa-

weł II stał się trzecim papieżem
w dziejach Kościoła pod wzglę-
dem długości pontyfikatu - po
św. Piotrze i bł. Piusie IX. 6 marca
br. minęło 9273 dni od jego
wyboru na Stolicę Piotrową,
podczas gdy w wypadku zajmu-
jącego trzecie miejsce Leona XIII
(wybranego na swój urząd 20
lutego 1878, panującego do 20
lipca 1903) liczba ta wynosi 9280.

Jeśli jednak liczyć od dnia ko-
ronacji lub uroczystej introniza-
cji: 22 października 1978 i 3 marca 1903,
wówczas różnica będzie mniejsza -
odpowiednio 9266 i 9269. Oznacza to, że
8 marca pontyfikat Jana Pawła II będzie
trzecim co do długości.

Według innych wyliczeń 10 marca obec-
ny pontyfikat (licząc od dnia intronizacji)
zrówna się długością w czasie z okresem
rządów Leona XIII: 25 lat, 4 miesiące i 17
dni. Różnice w liczbie dni oraz lat, miesię-
cy i dni biorą się z różnej liczby lat prze-
stępnych podczas obu pontyfikatów: Leon
XIII miał ich 5 (rok 1900 nie był rokiem
przestępnym), podczas gdy za obecnego
Papieża było ich 7 (łącznie z bieżącym,
który jednak nie jest jeszcze pełnym ro-
kiem pontyfikatu, licząc od 16 lub 22 paź-
dziernika 1978).

Trudność w wyraźnym określeniu ko-
lejności poszczególnych pontyfikatów wy-
nika przede wszystkim stąd, że nie są zna-

Proszę wszystkich parafian, którzy ko-
chają naszego Papieża, aby Jego naucza-
nie odnośnie małżeństwa i rodziny było
wiernie realizowane w naszych czasach.

Dzień Zwiastowania Pańskiego – 25 mar-
ca, jako dzień świętości każdego życia,

niech nas jeszcze bardziej pobudza do sza-
cunku i wielkiej troski o każdego człowieka.
Niech się stanie prośbą, byśmy się podjęli
duchowej adopcji dziecka poczętego. W tym
numerze Bazyliki podajemy warunki do zre-
alizowania tego zadania.

ne dokładne daty życia i rządów w Kościele
pierwszego Biskupa Rzymu - św. Piotra.

Według wielowiekowej tradycji
miał on kierować społecznością
wiernych w latach 30-64/67,
z czego na Wieczne Miasto przy-
pada ostatnie ćwierćwiecze
(wcześniej pracował wśród
chrześcijan Antiochii). Istnieje
nawet stare powiedzenie łacińskie,
stanowiące swego rodzaju zachę-
tę do pokory dla nowo wybrane-
go papieża: Non vide bis annos
Petri (Nie doczekasz wieku Pio-
trowego).

Ale dokładnych liczb nie ma,
dlatego jeśli opierać się na ścisłych danych
historycznych, to najdłużej trwał pontyfikat
bł. Piusa IX, który na Tron Piotrowy wstą-
pił 16, a ukoronowany został 21 czerwca
1846 i rządził Kościołem do 7 lutego 1878
r., a więc 31 lat 7 miesięcy i 17 dni (od daty
koronacji) lub 22 dni (od wyboru) oraz odpo-
wiednio 11554 lub 11559 dni.

Należy też pamiętać, że 22 marca 752 r. na
najwyższy urząd w Kościele został wybra-
ny Stefan II, który jednak zmarł już w 4 dni
później, a więc przed koronacją, uważaną za
właściwe rozpoczęcie pontyfikatu. Dlatego
wiele wykazów papieskich, zwłaszcza w śre-
dniowieczu, nie uwzględniało go i jego na-
stępca, wybrany w dniu śmierci swego po-
przednika, panujący do 26 kwietnia 757, rów-
nież był oznaczany jako Stefan II.

Przeciętna długość jednego pontyfikatu
wynosi nieco ponad 7,5 roku.


