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Jan Paweł II

W niedzielę, 13 lutego rozpoczynamy rekolekcje dla do-
rosłych, młodzieży pozaszkolnej i gimnazjalnej oraz dzieci
szkolnych.
Dla dorosłych rekolekcje: poniedziałek, wtorek, środa.
Nauki rekolekcyjne o godz. 8.00, 12.00, 18.00.
Nauki stanowe:
Dla mężczyzn niedziela o godz. 18.45
Dla kobiet poniedziałek o godz. 9.00 i 19.00

Dla samotnych i owdowiałych wtorek o godz. 9.00
Dla małżonków wtorek o godz. 19.00.
Dla chorych środa o godz. 9.00
Młodzież pozaszkolna poniedziałek i wtorek o godz. 20.00.
Zakończenie rekolekcji środa - o godz. 18.00
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA w Wielką Środę od godz. 6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
Niedziela
Godz. 9.00 Nauka dla młodzieży
Godz. 12.00 Nauka dla dzieci
Poniedziałek 14.03
Godz. 8.00 Nauka dla kl.III gimn./kaplica/
Godz. 9.00 Nauka dla kl. 0-2 szk.pod./kap./
Godz. 10.00 Nauka dla kl. I i II gimn. /kościół/
Godz. 11.00 Nauka dla klas 3-6 szk.pod. /kościół/
Godz. 14.00 Nauka dla klas 1-3 gimn. /kościół/
Godz. 15.00 Nauka dla klas 3-6 szk.pod. /kościół/
Wtorek 15.03
Godz. 8.00 Nauka dla kl.III gimn./kaplica/
Godz. 9.00 Nauka dla kl. 0-2 szk.pod./kap./
Godz. 10.00 Nauka dla kl. I i II gimn. /kościół/
Godz. 11.00 Nauka dla klas 3-6 szk.pod. /kościół/
Godz. 14.00 Nauka dla klas 1-3 gimn. /kościół/
Godz. 15.00 Nauka dla klas 3-6 szk.pod. /kościół/
Środa 16.03
Godz. 9.00 Spowiedź dla klas 1-3 gimnazjum
Godz. 10.00 Msza dla klas 0- 2 w kaplicy domu katolickiego
Godz. 11.00 Spowiedź dla klas 3-6
Msze na zakończenie REKOLEKCJI
Godz. 14.00 dla klas 1-3 gimnazjum
Godz. 15.00 dla klas 3-6

W konsekrowanym Chlebie i Winie pozostaje wśród nas
ten sam Jezus z Ewangelii, którego spotkali Apostołowie

i za którym poszli, którego widzieli ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego, którego ran dotknął Tomasz,

po czym oddał Mu cześć, wołając: „Pan mój i Bóg mój!”
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Biedni rozumieją biednego
Zauważamy, że z każdym miesiącem co-

raz więcej różnorakich chorób spada na
Ojca Świętego. Przygniata Go coraz wię-
cej dolegliwości. Ostatnia szpitalna opera-
cja ma pomóc Ojcu Świętemu w podle-
czeniu duszności. Byleby tylko nie wpro-
wadziła różnych infekcji. Wadowiccy Cy-
ganie słysząc o utrapieniach Ojca Święte-
go poprosili o specjalną mszę św., którą
sprawowałem w niedzielę 27 lutego o godz.

16.00 w Kaplicy Ukrzyżowania. Przybyła
na tę mszę św. grupa Romów, żarliwie się
modliła za Wielkiego Przyjaciela ludzi bied-
nych. Ojcze Święty Janie Pawle II w dniach
Twojej choroby rodzinne Wadowice tym
serdeczniej myśląc o Tobie – dziękują Bogu
za Twój niezwykły pontyfikat i proszą Go
pokornie o dalsze przedłużenie. Niech Bóg
przysporzy Ci sił, byś dalej mógł kierować
Kościołem. Jesteś nam bardzo potrzebny.

Słowo na niedzielę

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną będzie miął światło życia.

1 Sm  16, 1b. 6-7. 10-13a

Namaszczenie Dawida na króla

EWANGELIA:  J  9,1. 6-9. 13-17. 34-38  Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.

Ef  5, 8-14

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Jezus przechodząc ujrzał pewnego czło-
wieka, niewidomego od urodzenia. splunął na
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na
oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloe» - co się tłuma-
czy: Posłany. On więc odszedł, i obmył się
i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przed-
tem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż
to nie jest ten, który siedzi i żebrze»? Jedni
twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli:
«Nie, jest tylko do tamtego podobny». On
zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili więc
tego człowieka, niedawno jeszcze niewido-
mego, do faryzeuszów A dnia tego, w któ-
rym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy,
był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to,
w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich:
«Położył mi błoto na oczy, obmyłem się
i widzę». Niektórzy więc spośród faryze-

uszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od
Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni po-
wiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek
grzeszny może czynić takie znaki»? I po-
wstało wśród nich rozdwojenie. Ponow-
nie więc zwrócili się do niewidomego: «A
ty co o Nim myślisz w związku z tym, że
ci otworzył oczy»? Odpowiedział: «To jest
prorok». Na to dali mu taką odpowiedź:
«Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz
nas pouczać»? I precz go wyrzucili. Jezus
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkaw-
szy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego»? On odpowiedział:
«A któż to jest, Panie, abym w Niego uwie-
rzył«? Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten,
którego widzisz i który mówi do ciebie».
On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!»
i oddał Mu pokłon.  Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW.PAW-
ŁA  AP. DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  PIERWSZEJ
KSIĘGI SAMUELA:

bardziej nagłaśnia się potrzebę nowej usta-
wy o świadomym rodzicielstwie, która za-
kłada aborcję na życzenie, także życzenie
nieletnich dziewcząt bez zgody i wiedzy ro-
dziców. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy
się, że projekt został odrzucony z porząd-
ku obrad Sejmu niewielką przewagą gło-
sów, bo tylko 13.

Coraz jaśniej rysuje się w mojej świado-

mości przekonanie, iż poseł, który głosuje za
przerwaniem ciąży, oraz za eutanazją, nie może
być przyjacielem Ojca Świętego, ani też Ko-
ścioła. Ten kto kocha Kościół i Jego Widzial-
ną Głowę, czyli Papieża w imię uczciwości
i rzetelności, nie może w tegorocznych wy-
borach parlamentarnych głosować na takich
kandydatów. Byłoby to sprzeczne z tym, co
naucza Papież o świętości życia ludzkiego od
poczęcia aż do naturalnej śmierci.

(ciąg dalszy ze str. 5)

ks. Proboszcz

Wadowice przy chorym Papieżu
Dzięki dużej pobożności mieszkańców

Wadowic, a zwłaszcza przez wielką miłość
do Największego Rodaka, tutejsi parafianie
spieszą z modlitewną pomocą Namiestni-
kowi Chrystusa. W tym miejscu należało-
by w sposób kronikarski przedstawić dzień
po dniu, co w tych dniach dzieje się tak
w bazylice, jak i kościele św. Piotra. Ile
modlitw za Widzialną Głowę Kościoła jest
w sanktuarium św. Józefa na Górce, a tak-
że w kościele Księży Pallotynów na Kop-
cu. Nie wolno w tym przedstawianiu po-
minąć domów zakonnych: Sióstr Alberty-
nek i Nazaretanek. Z wielką uwaga należa-
łoby także prześledzić rodziny wadowic-
kie, które w tym okresie – przeżywając
chorobę Ojca Świętego – ofiarą i modlitwą
wypraszają łaskę zdrowia. Wybaczcie jed-
nak, że tego nie uczynię. Wyglądałoby to
pospolite chwalenie.

Wadowice mają serdeczny obowiązek być
zawsze z Papieżem: w Jego radościach
i smutkach, w zdrowiu i chorobie. Tym
bardziej są z Ojcem Świętym, gdy ciężar
lat i chorób Go przygniata. W tegorocz-
nych dniach Wielkiego Postu mieszkańcy
Wadowic pragną być na drodze krzyżowej
Papieża: Szymonem Cyrenejczykiem, We-
roniką, Płaczącymi Niewiastami, a nade
wszystko Matką z miłością kroczącą za
Synem.

Wyjątkowym akcentem tej postawy bę-
dzie pielgrzymka do Rzymu, zorganizowa-
na w sposób ekspresowy. Myśl o obecno-
ści delegacji wadowickiej przed kliniką Ge-
meliego w Rzymie podsunął Proboszczom
wadowickim św. Józef. Pierwsze dni mar-
ca zmobilizowały nas do podjęcia wielkiego
ryzyka, aby w ciągu tygodnia przygotować
wyjazd do Wiecznego Miasta. Będzie on
świadectwem odwiedzin chorego przez ro-
dzinę.

W naszych wadowickich kościołach wy-
stawiona jest księga pamiątkowa, do której
każdy może wpisać życzenia dla Papieża.
Bardzo proszę pod tymi życzeniami się pod-
pisywać. Ten czytelny znak serdeczności
chcemy pozostawić w szpitalu, w którym
leczy się Ojciec Święty.

Piękna palma, którą chcemy zawieźć Ojcu
Świętemu, oraz wielkosobotni kosz z baran-
kiem i innymi wiktuałami święconymi
w Wigilię Wielkanocną – będą czytelnymi
znakami naszych życzeń, by Bóg pomógł
choremu Ojcu Świętemu przezwyciężyć fi-
zyczne słabości.

Podczas sześciodniowej pielgrzymki
chcemy odwiedzić Asyż, rzymskie bazyli-
ki, oraz miejsca cudów eucharystycznych:
Bolsenę i Orwieto.

Proszę czytających te słowa o serdeczne
włączenie się w czuwanie pielgrzymkowe.

ks. Proboszcz



-3--6-

IV Niedziela Wielkiego Postu – 06 marca 2005

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Tajemnicza Zakonnica
W ostatnich tygodniach śmierć Siostry

Łucji – ostatniego świadka objawień
w Fatimie – zwróciła naszą uwagę na rolę
zakonnicy. Przypomnijmy historię Siostry.

Urodzona 22 marca 1907 r. Łucja de Je-
sus dos Santos miała 10 lat, gdy 13 maja
1917 r. dostąpiła, wraz z dwojgiem ciotecz-
nego rodzeństwa, Franciszkiem i Hiacyntą

(ciąg dalszy na str. 4)

Marto (oboje beatyfikowani przez Jana
Pawła II 13 maja 2000 r.), objawienia
w Fatimie. Potem Matka Boża ukazywała
się im kilkakrotnie do 13 października 1917r
zachęcając do odmawiania Różańca.

W 1921 r., w wieku 14 lat, Łucja roz-
poczęła naukę w Kolegium św. Doroty
 w miejscowości Vilar. 4 lata później wstą-
piła do Instytutu św. Doroty, stając się rów-

Wysokie ceny energii
Parafia nasza za miesięczny pobór gazu

w lutym tego roku zapłaciła 3386,54 zł.
Gazem ogrzewamy sale domu parafialne-
go, oraz mieszkania plebani. Natomiast za
energię elektryczną za miesiąc styczeń i luty

zapłaciliśmy 5223,94 zł. Prądu używamy
do ogrzewania kościół i kaplicy domu ka-
tolickiego, oraz oświetlenia. Energia w mie-
siącach zimowych pochłania ogromny bu-
dżet parafialny.

Poniedziałek 7 marca
    6.00 Śp. Katarzyna Kolber
    7.00 Śp. Józefa Gręźlewska
    7.30 Śp. Stanisław Bazarnik
    8.00 Śp. Edward Piskorz
  12.00

  18.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak
Śp. Helena Złocista - 4 r. śm.

Wtorek 8 marca
   6.00 Śp. Józefa Gręźlewska
   7.00 Śp. Teresa Warchoł
   7.30 Śp. Tadeusz Hałas
   8.00 Śp. Antonina Fucek
 12.00 Śp. Katarzyna Kolber
 18.00 Śp. Stanisław Bazarnik

Środa   9 marca
   6.00 Śp. Stanisław Bazarnik
   7.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
   7.30 Śp. Katarzyna Kolber
   8.00 Za zmarłych z rodziny Kulisz i Matuszyk
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej

Pomocy
  12.00 Śp. Władysław Gieruszczak
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
   18.00 W intencjach Nowenny

Czwartek  10 marca
   6.00 Śp. Jóżefa Gręźlewska
   7.00 Śp. Antonina Fucek
   7.30 Śp. Stanisław Bazarnik
   8.00 Śp. Ignacy i Franciszka Radwan
  12.00 Śp. Katarzyna Kolber
  18.00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Katarzyny

w 18 r. urodzin

Piątek  11 marca
    6.00

    7.00 Śp. Antonina Fucek
    7.30 Śp. Tadeusz Hałas
    8.00 Śp.Antonina i Julian Buda
  12.00

  18.00 Śp. Teresa Warchoł

Sobota  12 marca
   6.00

   7.00 Śp. Teresa Warchoł
   7.30 Śp. Tadeusz Hałas
   8.00 Śp. Antonina Fucek
 12.00 Śp. Stanisława Radwan - 2 r. śm. o

miłosierdzie Boże dla jej duszy
 18.00 Śp. Anna Hanusiak

Śp. Józef

Niedziela 13 marca
  6.00 Śp. Emil Polak, Zofia żona
  7.30 W intencji róż Różańcowych w

podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą
o błog. Boże od VII róży

   9.00 Śp. Piotr Czaicki - 3 r. śm.
 10.30 Za  parafian

Śp. Jan, Amalia Dyrga
 12.00 Śp. Józef i Józefa Szczur
 13.15 Roczki
 18.00 Śp. Bogusław Lisko

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W marcu swój Roczek obchodzą:

Agnieszka Potoczny
Zuzanna Skowron
Julia Wicher
Adrian Chudy
Filip Piwowarczyk

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóź-
niej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

1. Dziś, w pierwszą niedzielę miesią-
ca, po mszy św. jest adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Na godz. 16.00 zaprasza-
my na spotkanie członków Duszpasterskiej
Rady Parafialnej.

2. W poniedziałek, wtorek i środę są
rekolekcje 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
rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Rekolekcje dla parafian dorosłych
oraz dzieci i młodzieży gimnazjalnej roz-
poczniemy w przyszłą niedzielę. Dokładny
program rekolekcji jest zamieszczony
w dzisiejszym biuletynie.

5. Caritas Krakowska prosi parafian o
nabywanie baranków wielkanocnych. Koszt
5 zł. ma służyć wsparciu biednych. Zachę-
camy do nabywania.

6. Wspólnota „Wiara i Światło” orga-
nizuje w przyszłą niedzielę kiermasz przed-
świąteczny. Dzięki nabywaniu ich pamią-
tek wspomagamy tę wspólnotę.

7. Przyjmujemy w zakrystii na prenu-
meratę Rycerza Niepokalanej. Koszt rocz-
ny prenumeraty tego bardzo kształcącego
miesięcznika wynosi 30 zł.

8. W naszej bazylice wystawiona jest
księga pamiątkowa, do której można wpi-
sać życzenia dla Papieża. Księgę tę przed-
stawimy Ojcu Świętemu podczas najbliż-
szej pielgrzymki, którą organizujemy od
czwartku 10 marca, do wtorku 15 marca.
Koszt sześciodniowej pielgrzymki wynosi
950 zł.

9. W Niedzielę Palmową o godz. 15.00
odprawimy specjalną Drogę Krzyżową po
mieście. W tych dniach, gdy Ojciec Świę-
ty niedomaga, mieszkańcy Wadowic wspie-
rają modlitwą swego Rodaka. Tegoroczna
Droga Krzyżowa połączy obydwie parafie
i rozpocznie się w kościele św. Piotra,
a zakończy w naszej bazylice.

10. Organizujemy nad morzem kolonie
letnie dla dzieci. I turnus od 28.06 – 12.07.
II turnus od 11.07 – 25.07. Koszt 600 zł.
Zapisy w kancelarii parafialnej od godz. 9.00
do 10.00.

11. W tych dniach będzie wystawiony
kosz dla biednych przed ołtarzem św. An-
toniego. Prosimy o wsparcie.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Wadowicach informuje, że od naj-
bliższego piątku do przyszłej niedzieli orga-
nizuje świąteczną zbiórkę żywności na te-
renie wadowickich supermarketów.



-5--4-

nocześnie postulantką w klasztorze w Tuy
w Hiszpanii. Śluby czasowe złożyła w 1928
r., wieczyste w 1934 r., przyjmując imię
siostry Marii od Matki Boskiej Bolesnej.
W 1946 r. wróciła do Portugalii, aby w 2
lata później wstąpić do karmelitanek bosych
w Coimbrze. Po roku złożyła śluby wieczy-
ste przyjmując imię Marii Łucji od Jezusa
i Niepokalanego Serca. Resztę życia siostra
Łucja przeżyła w klasztorze w Coimbrze.
Na kilka lat przed śmiercią utraciła wzrok
i słuch. Jest autorką dwu dzieł: „Wspomnie-
nia” i „Przesłanie fatimskie”.

Miejsce objawień stało się od tego czasu
jednym z najważniejszych miejsc pielgrzym-
kowych i sanktuariów maryjnych na świe-
cie. W ubiegłym roku Fatimę odwiedziło
3 750 tys. pielgrzymów z całego świata.
Żyjąca w cieniu Siostra Łucja była spraw-
czynią wyjątkowego zjawiska  w ducho-
wości całego XX i początku XXI wieku.
Dzień Jej pogrzebu, 15 lutego, stał się dniem
żałoby dla całej Portugalii. Została zawie-
szona kampania przedwyborcza. W pogrze-
bie brał udział specjalny wysłannik Ojca
Świętego, a także cały episkopat portugal-
ski, jak i najwyższe władze tego kraju wraz
z Premierem, oraz z wielotysięczną rzeszą
wiernych. Łucję żegnał cały chrześcijański
świat.

Była zakonnicą niezwykłą w zwykłym
klasztornym życiu. Niosła fatimskie tajem-
nice. Dzieliła się nimi z Ojcem Świętym,
zwłaszcza z Janem Pawłem II. Mówił Pa-
pież o wielkiej bliskości duchowej między
Nim, a Karmelitanką z Coimbry. Zwykła,
a jednocześnie niezwykła Siostra.

2 lutego, w dzień Matki Bożej Gromnicz-
nej, z woli Ojca Świętego, obchodzimy
Dzień Osób Konsekrowanych, zakonnic
i zakonników. 13 lutego 2005 roku zmarła
98-letnia Zakonnica z Portugalii. Zakonnica

(ciąg dalszy ze str. 3) ta poruszyła cały chrześcijański świat.
Niedawno zmarła tajemnicza Siostra Łu-

cja rzuca snop światła na posługę wszyst-
kich zakonnic.

Gdy o Niej myślę, nie sposób zapomnieć
o naszych wadowickich zakonnicach: Sio-
strach Nazaretankach i Albertynkach.
W trzech domach zakonnych w Wadowi-
cach mieszka ich prawie 70. W tym: 40
Nazaretanek i 30 Albertynek. Na co dzień
mało się nimi interesujemy. Są szare i ano-
nimowe. Jakby bezosobowe. Najczęściej
nie znamy ich z imienia i nazwiska. Mówi-
my „siostrzyczki”. Są dla nas tajemnicze,
wyobcowane ze świata.

Dzisiaj myślę o was, drogie Siostry wa-
dowickie, poprzez pryzmat Zakonnicy
z Portugalii. Przez całe życie uczestniczyła
w tajemnicy i tę tajemnicę w swoim sercu
nosiła. Była czytelnym znakiem i świad-
kiem istnienia nadprzyrodzoności w natu-
ralnym świecie. Nie jesteście w naszej pa-
rafii anonimowe – choć niektórzy tak są-
dzą. Życie zakonne każdej z Was jest bar-
dzo potrzebne Kościołowi i światu.

Podobnie jak nasze matki i babcie są mało
znane innym ludziom. W swojej szarej pra-
cy domowych gospodyń są mało zauwa-
żalne. Nawet ich własne dzieci w szkole,
gdy się pyta nauczyciel, gdzie mamusia
pracuje, to odpowiadają – „Mamusia ni-
gdzie nie pracuje”. Najczęściej zapomina
się o tej podstawowej prawdzie życia spo-
łecznego, że dom, rodzina to najpiękniej-
szy, ale zarazem najtrudniejszy zakład pra-
cy. Nie ma tam wyznaczonych godzin pra-
cy, nikt nie odznacza, nie daje nagród.
Wszystko za darmo. Nawet członkowie
rodziny nie zauważają, dzięki komu dom
jest miejscem bezpiecznym i ciepłym.

Jesteście drogie Siostry zakonne jako
kobiety, często nie zauważane: jak powie-
trze, jak matki w domu, a tak bardzo po-

trzebne jak one. Bez matki dom jest zim-
ny, smutny. Bez Was pewno i Wadowice
byłyby zimne i smutne.

W tych ostatnich dniach, gdy Papież nie-
domaga, często jestem pytany przez re-
daktorów, jak Wadowice reagują na tę wia-
domość. Myślę wtedy o Was, Siostry, któ-
re spełniacie różnorakie zadania w wa-
szych domach zakonnych i w parafiach –
ile wy potraficie się modlić. Waszą pracę,
często niezauważalną, ofiarować za Wi-
dzialną Głowę Kościoła.

Jesteście potrzebne w Wadowicach nie
tylko przez to, że troszczycie się o dzieci
niepełnosprawne, pielęgnujecie starych
i chorych, dbacie o piękno świątyni. Ka-
techizujecie maluchy, dzieci i młodzież.
Karmicie niedożywionych. Nawiedzacie
starych i chorych. Z wielkim sercem strze-

żecie Domu Papieskiego, a także czuwacie
nad Domem Samotnej Matki i świetlicą dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Jesteście potrzebne także wy, Drogie Za-
konnice, które z powodu starości lub cho-
roby nie podejmujecie określonych służb,
lecz krzyż niedomagań i cierpień, łączycie
z ofiarą Jezusa Chrystusa i w ten sposób
zbawiacie współczesne Wadowice.

Wasza wierność potrójnym ślubom zakon-
nym: posłuszeństwu, ubóstwu i czystości,
oraz odważne realizowanie charyzmatu wa-
szego zakonu, jest dla nasz wszystkich wiel-
kim umocnieniem.

Dzięki Wam duchowość Wadowic jest
o wiele bogatsza. Z wdzięcznością  chylę
przed Wami czoło i proszę Boga, byście
wierne były swemu powołaniu.

ks. Proboszcz

Myślę z niepokojem

Poprzez chorobę Papieża, przedstawi-
ciele środków społecznego przekazu, róż-
nego rodzaju dziennikarze, redaktorzy, oraz
komentatorzy, swymi natarczywymi py-
taniami, jak Wadowice reagują na choro-
bę Ojca Świętego, wywoływały we mnie
różnorakie reakcje.

Byłem bardzo wdzięczny tym ludziom,
że stawiając te pytanie przynaglają nas do
wielkiej modlitwy za Papieża. Ukazują nam
różnorakie formy troski o Jego zdrowie.
Pytania te mobilizują nas do zwiększonych
modlitewnych postaw za Ojca Świętego.
Jednocześnie podkreślają niezwykłą rolę,
jaką Papież odgrywa we współczesnym
świecie.

Jednocześnie zastanawiam się nad tym,
że w tej ogromnej trosce dziennikarzy
o zdrowie sędziwego Papieża, podkreśla
się Jego jedyność.

Jeśli tyle zabiegów o Ojca Świętego wy-
kazują społeczne środki, to czemu tak mało
dbają o życie innych ludzi. Zwłaszcza tych
nienarodzonych – często podkreślają role
aborcji, a także starych, mówiąc o dobro-
dziejstwach eutanazji.

Boli mnie, że niejednokrotnie Ci sami dzien-
nikarze pięknie piszą o potrzebie dalszego
życia naszego Papieża, a niejednokrotnie lek-
ceważą życie szarego człowieka.
W imię miłości do Papieża, który przez cały
swój pontyfikat podkreśla godność każde-
go człowieka, powinno się troszczyć, by we
współczesnym świecie nie podnoszono bez-
karnie ręki na życie ludzkie, także na to, które
samo nie może się bronić, bo albo się jesz-
cze nie narodziło, lub też zdołało zniedołęż-
nieć.

Nie rozumiem tego, że w naszej Ojczyź-
nie, w której tak bardzo wyrażamy miłość
do Ojca Świętego, w ostatnich latach coraz

(ciąg dalszy na str. 7)


