Do młodzieży wadowickiej –
podejmijcie zadanie konkursowe!
Informacja o Instytucie Tertio Millennio
Instytut Tertio Millennio, powstał w 1996 r., jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II, zawarte w Liście Apostolskim „Tertio Millennio Adveniente”, do przygotowania
się na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zgodnie ze wskazaniami Papieża, czas oczekiwania powinien zostać wykorzystany przede wszystkim do
ponownego głębokiego przeżycia wiary, a z drugiej strony do poszukiwania odważnych
rozwiązań problemów jakie stawia przed Kościołem wiek XXI. Takim właśnie miejscem jest
Instytut Tertio Millennio, założony przez dominik. M.Ziębę OP.
Od 2005 Instytut rozpoczął starania o propagowanie papieskiego nauczania wśród uczniów
szkół średnich. Pierwszą taką próbą jest konkurs pod tytułem „Papież o młodych, młodzi
o papieżu”. Pierwsza edycja jest kierowana jedynie do uczniów małopolski.
Zakres tematyczny i forma:
I etap - test pisemny (test wyboru i krótkie pytania otwarte); będzie on dotyczył
dwóch zagadnień:
a) Biografii Karola Wojtyły do chwili
wybrania na Stolicę Piotrową
b) Papieskich pielgrzymek do Polski
II etap - esej; trzy tematy do wyboru
dotyczące nauczania papieża kierowanego
do młodych zostaną podane wraz z wynikami testu
III etap (finał) .- ustny; będzie polegał na
obronie eseju oraz odpowiedzi na pytania
komisji; Pytania będą rozwinięciem tematyki poruszanej przez ucznia w eseju

Zasady konkursu:
W I etapie biorą udział wszyscy uczniowie zgłoszeni do 31 III 2005r.
Do II etapu zostanie zakwalifikowanych
20 uczniów, którzy otrzymali najlepsze
wyniki w I etapie. Do III etapu zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych prac.
Terminy:
31 III - ostateczny termin zgłaszania
uczestników
9IV - I etap (odbędzie się w Krakowie)
18 IV - ogłoszenie wyników I etapu oraz
podanie tematów eseju
30 V - termin nadsyłania esejów
10 VI - ogłoszenie wyników II etapu
18 VI - finał rozstrzygnięcie konkursu
(odbędzie się \v Krakowie)
Zasady zgłoszeń:
Udział w konkursie można zgłosić pisemnie na adres Instytut Tertio Millennio ul. Dominikańska 3/13, 31-043 Kraków oraz drogą internetową - instytut@tertio.krakow.pl Zgłoszenia
może dokonać uczeń, nauczyciel, katecheta, bądź dyrekcja szkoły. Zgłoszenie winno zawierać: a) imię i nazwisko ucznia b) kontakt bezpośredni do ucznia (adres e-mail i/lub numer
telefonu i/lub adres domowy) c) nazwa i adres szkoły d) imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za udział ucznia w konkursie.
Nagrody:I miejsce – wycieczka do Rzymu dla dwóch osób. Finaliści - nagrody książkowe
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Eucharystia
jest źródłem życia
chrześcijańskiego,
ponieważ z uczestnictwa
w niej człowiek czerpie
aspirację i moc,
by żyć jak prawdziwy
chrześcijanin.
Jan Paweł II

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-

ROKAEZECHIELA:

ŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Ez 37, 12-14
Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli

Rz 8, 8-11
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

Ja jestem zmartwychwstanie i życie,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

EWANGELIA:
Wskrzeszenie Łazarza
Był pewien chory, Łazarz z Betami, z miejscowości Marii i jej siostry Tarty Maria zaś była
tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz
chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty
kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę,
i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu
pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy
Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w
domu. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój
zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to»? Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś
Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu,
rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli»? Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz».
Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie mógłby sprawić, by on nie umarł»? A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara,
a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień». Siostra zmarłego, Marta, rzekła
do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej:
«Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą»? Usunięto więc kamień.
Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem,
że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego
była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu
więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło
w Niego.
Oto słowo Pańskie
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dzie, przeważnie z przedwojennych polskich
rubieży, a także z południowych Bieszczad
– tworzą mozaikę różnorakich kultur i tradycji. W diecezji tej, bardzo zielonej, bo
dużo jest tam pól, dawniej PGR-owskich,
a obecnie należących do różnych spółek –
jest duża bieda. Tereny te odznaczają się
największym bezrobociem w Polsce. Restrukturyzacje wraz z przemianami społecznymi dotkliwie odczuli tamtejsi mieszkańcy. Zlikwidowano PGR-y i inne zakłady
pracy.
Ksiądz Proboszcz Władysław Stec-Sala
od przeszło 15 lat buduje parafię św. Józefa w Słupsku. Za czasów PRL-u miasto to
było nawet stolicą województwa. Wiele
różnych zakładów pracy. Sławna obuwnicza „Alka”. Obecna rzeczywistość jest porażająca. W tym mieście mieszka dziesiątki
tysięcy ludzi, a prawie żadnych miejsc pracy. Ludzie bez perspektyw.
Św. Józef patron nowobudowanej parafii ma w Słupsku, co robić. Ks. Proboszcz
od wielu już lat głosi rekolekcje po różnych
parafiach naszej diecezji i z zebranych ofiar
buduje nową parafię. W szeregu tych parafii znalazła się również w tym roku i nasza Bazylika. Pragniemy naszą modlitwą
i ofiarą wesprzeć dzieło św. Józefa nad polskim morzem.

Nasi rekolekcjoniści
W naszej parafii przez kolejne tygodnie
Wielkiego Postu odbywają się rekolekcje dla
poszczególnych grup. W pierwszym tygodniu były dla parafian, którzy korzystają
z kuchni św. brata Alberta oraz z punktu
charytatywnego. W drugim tygodniu rekolekcje miała młodzież z Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. W trzecim tygodniu z Zespołu Szkół Średnich przy ul.
Słowackiego. W czwartym z Zespołu Szkół
im. Ks. Józefa Tischnera. W piątym tygodniu dla dzieci szkół podstawowych, szkół
gimnazjalnych oraz dla dorosłych. Księża
katechizujący poszczególne szkoły zapraszali chętnych księży do przeprowadzenia
rekolekcji.
Rekolekcje dla dorosłych w tym roku
poprowadzi ks. Władysław Stec-Sala. Ma
już 27 lat kapłaństwa. Kończył seminarium
krakowskie. Gnany duchem misyjnym opuścił, po 10 latach duszpasterstwa, naszą
diecezją i wyjechał do diecezji koszalińskokołobrzeskiej. Na północy jest ogromny
brak księży. Są to tereny poprotestanckie,
gdzie w każdej, nawet najmniejszej wiosce
jest kościół. Ponieważ po ostatniej wojnie
ziemie te zostały przywrócone Polsce, dlatego widoczna jest tam duża dezintegracja.
Brak utrwalonych tradycji. Napływowi lu-

Parafia Ofiarowania NMP w Wadowicach organizuje kolonie dla dzieci w terenach nadmorskich w Sopocie.
Kolonia odbędzie się w turnusach:
pierwszym
od 28.06 -12.07
drugim
od 11.07-25.07
Koszt koloni w tym roku tak jak w roku ubiegłym wynosi 600 zł
Zapisy w kancelarii parafialnej codziennie od 9.00- 10.00
Zapraszamy na spotkanie informacyjne, wszystkich zainteresowanych pomocą, w przeprowadzeniu parafialnej kolonii.
Wszystkich chętnych do pracy z dziećmi jako wychowawcy /potrzebne uprawnienia/, oraz
do pracy w kuchni.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17.04. 2005 o godzinie 15.00 w Domu Katolickim.
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Intencje mszalne:

Poniedziałek 14 marca
6.00
7.00 O opiekę Bożą w 60 r.urodzin dla Adama
7.30 Śp. Antonina Fucek
8.00 Śp. Teresa Warchoł
12.00
18.00 Śp. Tadeusz Hałas
Wtorek 15 marca
6.00
7.00 Śp. Jan i Karolina Zamysłowscy
7.30 Śp. Teresa Warchoł
8.00 Śp. Kazimierz Brańka
12.00
18.00 Śp. Antonina Fucek
Śp. Feliksa i Eugeniusz Wawro - r. śm.
Środa 16 marca
6.00 Śp. Antonina Fucek
7.00 Śp. Józefa i Franciszek, Józef i zmarli
z rodziny Kłaputów i Gurów
7.30 Śp. Lotar Graf - 23 r. śm.
8.00 Śp. Józef Płonka
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
12.00 Śp. Teresa Warchoł
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Czwartek 17 marca
6.00 Śp. Zbigniew
7.00 Śp. Danuta Graca
7.30 Śp. Ks. Józef Pędziwiatr
Śp. Józef i Józefa Dąbrowscy
8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy w
dniu imienin
12.00
18.00 Śp. Daniel Kurzyniec
Śp. Józefa Królewska
Piątek 18 marca
6.00 Śp. Teresa Warchoł
7.00 Śp. Antonina Fucek
7.30 Śp. Józef i Tadeusz Byrski
8.00 Śp. Józef i Stanisława Szczur
12.00 Dziękczynno błagalna dla Elizy
i Pawła Gieruszczak z rodziną
18.00 Śp. Maria Zięba - 5 r. śm.
Śp. Stefania i Józef Ryś
Sobota 19 marca
6.00 Śp. Józef Choczyński
7.00 Śp. Aleksander Mlak
7.30 Śp. Józef Dudziak i jego rodzice
8.00 Śp. Józef, Maria, Karol, Katarzyna
12.00 Śp. Józef Grzesiek - 2 r. śm.
18.00 Śp. Józefa Góral
Śp. Józefa Frączek
Śp. Julian Ryszard
Niedziela 20 marca
6.00 Śp. Leszek Wnętrzak - 2 r. śm.
7.30 Śp. Józef Lurka
Śp. Józef Sowa
9.00 Śp. Józef Drabik
Sp. Józefa Balon
10.30 Za parafian
12.00 Śp. Ryszard Jakubik - 16 r. śm.
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Józef Bylica - 3 r. śm.

Zmiany w porządku nauk rekolekcyjnych dla dzieci i młodzieży
Poniedziałek 14.03
Godzina 9.00
Nauka dla kl. 1 i 2 gimn. /kościół/
Godzina 10.00Nauka dla kl. 0-2 sz.pod./kap./
Wtorek 15.03
Godzina 9.00
Nauka dla kl. I i II gimn. /kościół/
Godzina 10.00Nauka dla kl. 0-2 sz.pod./kap./
Pozostałe nauki bez zmian.
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V Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2005
1. Wspólnota Wiara i Światło zorganizowała dzisiaj Kiermasz Świąteczny. Zachęcamy do udziału.
2. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla dorosłych, młodzieży pozaszkolnej i gimnazjalnej oraz dzieci szkolnych. Na naukę stanową zapraszamy dzisiaj mężczyzn po
mszy św. o godz.18.00, czyli na godz.
18.45.
3. Dla dorosłych rekolekcje: poniedziałek, wtorek, środa. Nauki rekolekcyjne
o godz. 8.00, 12.00, 18.00.
Nauki stanowe:
Dla mężczyzn dziś 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 W tym dniu
odwiedzimy chorych w domach.
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.
4. Ofiary składane podczas rekolekcji są
przeznaczone na pokrycie kosztów zorganizowania rekolekcji dla dzieci, dorosłych
i młodzieży.
5. W środę 16 marca zapraszamy na czuwanie modlitewne za Ojca Świętego, które
rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 18.00,
a zakończymy apelem o godz. 19.00.
W tym dniu pielgrzymujemy na Jasną Górę.
Wyjazd o godz. 16.00, koszt przejazdu 25zł.

Można się zapisać. W tym dniu na godz.
16.30 zapraszamy członków Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej.
6.W piątek o godz. 16.30 spotkanie członków Honorowej Straży Serca Bożego.
7. W sobotę jest uroczystość św. Józefa
Oblubieńca NMP. Uroczystą Mszę św.
o godz. 10.30 na Górce u Ojców Karmelitów odprawi ks. kardynał Stanisław Nagy.
8. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca do niesienia pomocy biednym, poprzez nabywanie w naszej bazylice baranków wielkanocnych w cenie 5 zł., a także
skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina składa ofiary, które przyniesie do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego.
9. Prosimy w najbliższym tygodniu o złożenie daru czy to żywności, czy odzieży
do specjalnych koszów, które będą przy
ołtarzu św. Antoniego.
10. W przyszłą Niedzielę Palmową będzie uroczysta procesja wraz z poświęceniem palm przed mszą św. o godz. 12.00,
a po niej odbędzie się w kaplicy parafialnej
konkurs palm. Do udziału zapraszamy.
11. Niedziela Palmowa to dzień modlitw
z młodzieżą i za młodzież. Zapraszamy na
Drogę Krzyżową ulicami miasta, którą
wspólnie z Parafią św. Piotra chcemy
w tym roku przeżyć. Rozpoczęcie o godz.
15.00 przy kościele św. Piotra, aby poprzez
kolejne stacje dojść do naszej Bazyliki.
12. W Święto Zmartwychwstania Pańskiego będziemy chrzcili na mszy św.
o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne
będzie w najbliższą sobotę o godz. 16.30.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

W pierwszą niedzielę marca na remonty naszej bazyliki, podczas składanych ofiar na mszach
św., zebraliśmy sumę 8.920,-zł. Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy podziękowanie.
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Hosanna Synowi Dawidowemu
W Roku dziękczynienia za Eucharystię,
która jest pamiątką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w Wadowicach
w Niedzielę Palmową, urządzamy specjalną
Drogę Krzyżową. Dotychczas każda
z dwóch parafii w tym dniu odbywała po
swojemu Drogę Krzyżową. Tym razem
łączymy się razem. Bazylika ze św. Piotrem.
Jedne są przecież Wadowice. Rozpoczniemy o godz. 15.00 – w Godzinę Miłosierdzia - od św. Piotra. Przejdziemy trasą, którą
kroczymy w święto Bożego Ciała. Będziemy się zatrzymywać przy poszczególnych
stacjach na al. Fatimskiej, ul. Poprzecznej,
Lwowskiej. Zakończymy na pl. Jana Pawła II przed Papieską Bazyliką. Poniesiemy
duży krzyż – znak męki, śmierci, ale i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Znak cierpienia, ale i zwycięstwa. Pohańbienia i odrzucenia, ale i wypełnienie tego, co Chrystus mówił: „Ja, gdy będę podniesiony na
krzyż – wszystkich pociągnę do siebie”.
Figurą Krzyża Chrystusowego jest postawiony, podczas wędrówki ludu wybranego przez pustynię pal, na którym umieszczono węża miedzianego. Śmiertelnie ukąszeni przez jadowite węże pielgrzymi, patrzący z ufnością na miedzianego węża,
zostali uleczeni. Krzyż dla wierzącego jest
zawsze znakiem cierpienia, ale i wyleczenia. „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto krzyż
odgadnie, ten nie upadnie, w boleściach
sercu zadanych”.
W Niedzielę Palmową ulicami naszego
miasta będziemy nieśli krzyż. Do niego dołączymy cierpienia związane z podeszłym
wiekiem naszego Papieża i Jego nasilających
się chorób. Coraz bardziej widzimy jak bardzo Go przygniatają.
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W krzyż Chrystusowy włączamy różnorakie nasze słabości, niedomagania i braki. Któż ich nie ma? Jedni z przyzwyczajenia narzekają. Inni w milczeniu różnorakie
cierpienia znoszą. A czym więcej lat mają,
tym bardziej odczuwają gorzkość życia.
Kiedyś Jezus mówił do Apostoła św. Piotra: „Gdy byłeś młodszy sam opasywałeś
się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale, kiedy
się zestarzejesz inni Cię opaszą i poprowadzą tam, gdzie nie chcesz iść”. Ojciec
Święty, jako Następca św. Piotra, jest bardzo czytelnym realizatorem przepowiedni
Jezusa Chrystusa. W młodości swojej chodził, chodził... Sam sobie wytyczał szlaki... Czym więcej przybywa Mu lat, tym
bardziej inni wytyczają Mu drogi, po których trzeba stąpać. Idzie tam, gdzie nie ma
ochoty. Na łóżko szpitalne. Do sali operacyjnej. Z każdym rokiem odczuwa coraz
większą zależność od innych. Już nie da
rady chodzić, tylko posadzony jest na wózku inwalidzkim. Coraz trudniej jest mówić
temu, który jak współczesny Prorok słowem poruszał świat.
Nasze krzyże. Któż nie odczuwa ich goryczy. Począwszy od dziecka, a skończywszy na starcu. Każdy okres życia ludzkiego ma swe blaski i cienie. Nosi w sobie
klęski wielkopiątkowe, oraz zwycięstwa
wielkanocne. Dzieciństwo, młodość i dojrzałość, a także wiek sędziwy są przepełnione krzyżową drogą i brzaskiem zmartwychwstania. A czym więcej lat, tym bardziej zależny jest od innych. Często smagają go najróżniejszymi biczami. Dają mu
odczuć, że już jest niepotrzebny. Doświadcza gorzkości osamotnienia.
Dołączmy nasze ludzkie niepowodzenia
do Chrystusowego krzyża. Staniemy się
wtedy jak św. Paweł, który mówił, że uzupełnia w ciele swoim cierpienia Chrystusa.

Wielką łaską Boga dla człowieka jest umiejętność włączenia swoich ludzkich tajemnic w Chrystusowe. Życie chrześcijańskie
to nieustanne naśladowanie Jezusa Chrystusa „Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie”.
Serdecznie zapraszam każdego, któremu jest ciężko na tę wyjątkową Drogą
Krzyżową. Proszę również tych, którym

płynie życie radośnie. Przechodzą od sukcesu do sukcesu, aby zechcieli przybyć na
Drogę Krzyżową i podziękować Zwycięskiemu Jezusowi za swoje odnoszone zwycięstwa. Niech nas na tej Drodze Krzyżowej –
wielkiej modlitwie za Ojca Świętego, a także za młodych – będzie jak najwięcej. Nie
tylko z Wadowic, ale i całego Podbeskidzia.
ks. Proboszcz

Ekspresowa pielgrzymka
podjąłem decyzję z księdzem Tadeuszem Kasperkiem, proboszczem Parafii Św. Piotra,
aby jak najszybciej stanąć na Placu Św. Piotra, czy też przed polikliniką Gamelliego.
Czterdziestoosobowa autokarowa pielgrzymka poprowadzona przez biuro „Marco” z Bielska Białej stała się konkretną propozycją dla mieszkańców Wadowic. Koszt
pielgrzymki 950 zł. Operatywny ks. Dziekan Kasperek zgromadził przeszło 30 uczestników. Resztę dołączyło Przedstawicieli
z Urzędu Miasta. Choć dla słuchających
o szybkiej realizacji pielgrzymki do Rzymu,
wydawała się nierealna, bo przeszkody są
zbyt wielkie - to jednak doszło do celu pielgrzymowanie. W liczbie pielgrzymów wyruszających w czwartek rano do Wiecznego Miasta było sześciu kapłanów, pani Burmistrz oraz inni przedstawiciele Urzędu.
Autokar był nie tylko pełen uczestników, ale
również zapełniony modlitwami i uczuciami
dla Ojca Św. Wieźliśmy Papieżowi palmę
jako znak zwycięstwa nad różnymi fizycznymi niedomaganiami jak również wielkanocnego baranka, który jest symbolem przezwyciężenia śmierci. Wyjeżdżaliśmy ze
świadomością, że jesteśmy przedstawicielami Wadowic, które jako miasto rodzinne
zawsze były z Papieżem, a tym bardziej są
z Nim na Jego Drodze Krzyżowej.

Tegoroczny luty nie był łaskawy dla Ojca
Św. Już na początku miesiąca otoczenie
Papieża zdecydowało na skutek pogarszającego się stanu zdrowia – konieczność
hospitalizacji. Po prawie dwóch tygodniach pobytu w poliklinice stan zdrowia
Ojca Św. uległ poprawie. Powrócił do
Watykanu. Niestety w czwartek 24 lutego z powrotem powrócił do kliniki Gamelliego. Tym razem usłyszeliśmy, że
duszności były tak wielki, iż trzeba było
poprzez zabieg operacyjny ułatwić Ojcu
Św. oddychanie. Choroba Ojca Św. zelektryzowała cały świat, a zwłaszcza Kościół. Współczesny świat odebrał to jako
wielkie nieszczęście, które na wzór kataklizmu trzęsienia ziemi, czy też fal tsunami, zmobilizowało do niesienia Choremu
pomocy. Nieszczęście to zbratało ludzkość. Na różny sposób spieszą Ojcu Św.
na ratunek. Ludzie z różnych stron świata
są swoimi modlitwami z Namiestnikiem
Chrystusowym. W każdym kościele, nie
tylko polskim – w tych dniach ludzie się
modlą za Papieża. Z różnych miejscowości organizują wyjazdy do Rzymu. Swoją
obecnością chcą zaświadczyć: „Ojcze Św.
w Twoim cierpieniu jesteśmy z Tobą”.
Wadowice jako miasto rodzinne odbiera
chorobę Papieża jako członka rodziny.
Pędzony wewnętrznym przymusem –
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