Trwają przygotowania
Ziemia wadowicka przygotowuje się do pielgrzymki Benedykta XVI. Wiemy,
że Papież przybędzie do
Wadowic w sobotę 27 maja
w godzinach 11.30-12.30.
W ramach tej pielgrzymki Papież nawiedzi
wadowicką bazylikę, rodzinny dom
Jana Pawła II, podczas nabożeństwa spotka się z wiernymi na rynku i wygłosi przemówienie.
W styczniu odbyły się w Wadowicach
dwa spotkania związane z powyższą pielgrzymką. Jedna rządowo-kościelna, a druga
poszerzona o delegację watykańską.
W ramach określenia konkretnych zadań,
które należy wykonać – odbyło się spotkanie na plebanii ks. bpa Józefa Guzdka – odpowiedzialnego z ramienia ks. abp Dziwisza za pielgrzymkę w Wadowicach –
z władzami samorządowymi i kościelnymi
w naszym mieście.

Oprawę słowno-muzyczną realizuje ks. dr
Robert Tyrała. Na posiedzeniu ustalono wraz
z ks. Januszem Żmudą, odpowiedzialnym
za śpiew, że należy włączyć zespoły i chóry dziecięce – kierownictwo PP Wajdzikowie, a także chóry młodzieżowe odpowiedzialny Pan Radny Paweł Jarosz oraz Pan
Prof. Czarniak oraz Pan Dyrektor szkoły
muzycznej. Przygotowanie chórów dorosłych obejmuje Organista naszej parafii Pan
Krzysztof Jopek. Włączona będzie również
Strażacka Orkiestra z Choczni.
Pod koniec tygodnia odbyło się spotkanie 40-osobowej roboczej delegacji reprezentowanej przez stronę rządową, samorządową i kościelną. Konkretnie już wyznaczono zadania i role do wykonania tak
przez stronę samorządową Wadowic jak
i kościelną.
Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 7)

godz. 13.00 rejon XXIV
ul. Sienkiewicza, Teatralna, Wojtyłów, Kościelna
godz. 14.00 rejon XXV
os. XX-lecia 1, 2, 3, 4
godz. 15.00 rejon XXVI
os. XX-lecia 5, 6, 7, 8
godz. 16.00 rejon XXVII
os. XX-lecia 9, 10, 11,
godz. 16.00 rejon XXVIII
os. XX-lecia 12, 13, 14,
godz. 17.00 rejon XXIX
os. XX-lecia 15, 16, 17,
godz. 17.00 rejon XXX
os. XX-lecia 18, 19, 20,
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.
Proszę Przewodników poszczególnych rejonów parafialnych o zorganizowanie wyjątkowych, tegorocznych adoracji.
Ks. Proboszcz

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Spieszmy sie kochać
Jean Vanier, twórca wspólnoty Arki, pisze:
Mieszkaliśmy razem. Wszystko robiliśmy wspólnie; wspólnie gotowaliśmy,
wspólnie sprzątaliśmy, wspólnie uprawialiśmy ogród, chodziliśmy na spacery itd. Poznawaliśmy się nawzajem.
Uświadamiałem sobie głębię ich cierpień, a w szczególności tego, że zawsze
sądzono, iż sprawili zawód swoim rodzicom i otoczeniu, i nigdy nie byli postrzegani jako wartościowi ludzie. Na
każdym kroku spotykałem się z uprzedzeniami wobec Rafała i Filipa. Traktowano ich z dystansem, czasem z litością, ale najczęściej z pogardą. Gruby
mur oddzielał ich od tych, których nazywa się tym okropnym określeniem:
„ludzi normalnych”. Żyjąc z nimi, zdałem sobie także sprawę z własnych
uprzedzeń. Nie słuchałem ich wystarczająco. Powoli i stopniowo zrozumiałem, że w większym stopniu należało
szanować ich wolność i ich wybory.

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO- DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LISTU
ROKA IZAJASZA:
Iz 43, 18-19.21-22.24b-25
Bóg odpuszcza grzechy

ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
2 Kor 1, 18-22
Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
EWANGELIA:
Mk 2, 1-12 Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało
się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli
do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do
Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na
którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci
się twoje grzechy”.
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi?
On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli
w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: „Odpuszczają ci się twoje
grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań, weź swoje łoże i chodź?” Otóż, żebyście wiedzieli, iż
Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (rzekł do paralityka): „Mówię
ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na
oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieOto słowo Pańskie.
liśmy czegoś podobnego”.
my zostać swobodni i nieograniczeni żadnym zobowiązaniem.
To jest pytanie również o konstytucję
zjednoczonej Europy. Czy ma stać na fundamencie przykazań miłości Boga i bliźniego, czy ma pozostać przy wolności jako
najważniejszym prawie człowieka?
Bo jak mamy zbudować Europę, która
składa się z rozmaitych narodów, z rozmaitych kultur i z rozmaitych religii –a jednak
powinna tworzyć rodzinę?
Ks.M.M.

Wielbili Boga
To jest taki wielki rachunek sumienia Europy. Z jednej strony – muzułmanie, mający swoje świętości, z drugiej strony – laicka Europa, która wolność podnosi na najwyższy piedestał.
To jest rachunek sumienia, który Europa czyni przed całym światem i przed sobą samą. Czy musimy, czy powinniśmy
szanować cudze świętości? Czy też może-

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła, w środę – Święto Katedry św. Piotra, apostoła, w czwartek – wspomnienie św.
Polikarpa, biskupa i męczennika.
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Porządek 40-to godzinnego nabożeństwa
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy 40to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian
prosimy, aby poczuli się wewnętrznie zo-

bowiązani, że podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba w dogodnym czasie
przyjść na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy
parafian:

godz. 14.00 rejon I
Roków, ul. Miedzne
godz. 15.00 rejon II Ulice Zaskawia
godz. 16.00 rejon III ul. Batorego oraz blok 19 i 21
godz. 16.00 rejon IV ul. Batorego blok 23, 27, 31
godz. 17.00 rejon V ul. Łazówka i os. Widok
O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nieszpory o Najświętszym Sakramencie.
W poniedziałek 27 lutego i we wtorek 28 lutego dalszy ciąg 40-to godzinnego nabożeństwa. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00. W poniedziałek
zapraszamy:
godz. 9.00 rejon VI
godz. 10.00 rejon VII
godz. 11.00 rejon VIII
godz. 11.00 rejon IX
godz. 11.00 rejon X
godz. 13.00 rejon XI
godz. 13.00 rejon XII
godz. 14.00 rejon XIII
godz. 15.00 rejon XIV
godz. 15.00 rejon XV
godz. 16.00 rejon XVI
godz. 16.00 rejon XVII
godz. 17.00 rejon XVIII
godz. 17.30 – uroczyste

os. Piastowskie i ul. Brzostowskiej
ul. Wojska Polskiego i os. Słoneczne
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13,
os. Westerplatte bl. 14, 15, 16, 17,
os. Westerplatte bl. 19, 20, 21, pl. Westerplatte
ul. Krakowska, Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta,
Piaskowa, Mydlarska
ul. Gimnazjalna, Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
ul. Graniczna, Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari, Nikliborca,
os. Łąki
ul. Mickiewicza do sióstr Albertynek
ul. Mickiewicza od sióstr Albertynek do rynku wraz z ul. Sadową
ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskiego
ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Jagiellońska,
pl. Kościuszki, Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
ul. Karmelicka
nieszpory.

We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-to godzinnego. Zapraszamy na:
godz. 9.00 rejon XIX
godz. 9.00 rejon XXII
godz. 10.00 rejon XX
godz. 10.00 rejon XXI
godz. 11.00 rejon XXIII

pl. Jana Pawła II, al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha, Lwowska
ul. Podstawie, Nadbrzeżna
os. M. Wadowity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
os. M. Wadowity 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
os. Jedność, ul. Kochanowskiego, os. Jesionowe, ul. Legionów,
Żeromskiego, Niecała, Fabryczna, Chopina, Młyńska, Piłsudskiego
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(ciąg dalszy na str. 8)

Czwartek 23 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Jerzy Brańka
8.00 Śp. Jerzy Brańka
12.00 Śp. Edward Pietroń
18.00 Śp. Jan Grabski
Śp. Janina Filek

Intencje mszalne

Poniedziałek 20 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Czesław Trela
8.00 Śp. Władysław Graca
12.00 Śp. Jan Grabski
18.00 Śp. Edward Pietroń
Śp. Janina Filek

Piątek 24 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Jerzy Brańka
7.30 Śp. Franciszek, Kazimierz
8.00 Śp. Janina Filek
12.00 Śp. Edward Pietroń
18.00 Śp. Antoni Żmija
Śp. Józef Wiercimak

Wtorek 21 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Czesław Trela
8.00 Śp. Jerzy Brańka
12.00 Śp. Jan Grabski
18.00 Śp. Edward Pietroń
Śp. Janina Filek

Sobota 25 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Jerzy Brańka
8.00 Śp. Kazimierz Leśniak - 12 r. śm.
12.00 Śp. Edward Pietroń
18.00 Śp. Antoni Zmija
Śp. Janina Filek

Środa 22 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Jerzy Brańka
8.00 Śp. Jerzy Brańka
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Jan Grabski
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Niedziela 26 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.30 Śp. Józef Witek
9.00 Śp. Franciszek Szafrański
10.30 Śp. Robert Wyroba
12.00 Śp. Bogusław Lisko
13.15 Śp. Zmarli z rodziny Tomskich
18.00 Śp. Katarzyna i Władysław Rzyccy

Chrzest Św.

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:
Marika Amelia Kuba, córka Adama i Małgorzaty
Wojciech Wacław Tyrała, syn Wojciecha i Doroty
Julia Pierniak, córka Roberta i Sabiny
Krystian Stanisław Zając, syn Jana i Agata
Jakub Oliwier Stypuła, syn Dariusza i Agnieszki
Aleksy Andrzej Talar, syn Krzysztofa i Anny
Szymon Krzysztof Kula, syn Tomasza i Eweliny
Kewin Bolesław Ślusarz, syn szymona i Katarzyny
Justyna Kania, córka Michała i Gabriela
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VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 lutego 2006 r.
1. Dzisiaj Panie z Zespołu Charytatywnego przy naszej świątyni będą zbierały
ofiary na pomoc zimową dla ludzi biednych.
Bóg zapłać za pomoc charytatywną.
2. Podczas ferii zimowych zapraszamy
dzieci na radosne, środowe spotkanie
w godzinach od 10.00 do 13.00 w domu
katolickim.
3. Spotkanie Straży Honorowej Serca
Bożego jest w piątek o godz. 16:30. Natomiast w sobotę jest dzień skupienia w Alwerni. Wyjazd o godz. 9.00. Powrót ok.
16.00. Koszt przejazdu 10 zł. Chętnych
zapisujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
4. W piątek 24 lutego pielgrzymujemy
o godz. 10.00 do Łagiewnik. Po drodze odwiedzimy krakowski Kazimierz, a w nim
kościół św. Katarzyny.
5. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy
40-godzinne nabożeństwo eucharystyczne.
Zachęcamy wiernych do liczniejszego
udziału w adoracji. Parafian z poszczególnych rejonów, które umieszczone są
w dzisiejszym biuletynie, prosimy o uczestniczenie w adoracji w określonych godzinach. Nabycie tego biuletynu z dokładnym

programem nabożeństw adoracyjnych ułatwi parafianom przyjście do kościoła
w wyznaczonym czasie. Niech wyznaczeni Przewodnicy przypomną mieszkańcom
określony czas pobytu adoracyjnego
w kościele, oraz z dobranymi osobami poprowadzą adorację.
6. W ramach przygotowania do godnego przeżycia I rocznicy śmierci Jana Pawła II w niedzielę 2 kwietnia, a także właściwego przyjęcia w sobotę 27 maja w Wadowicach Namiestnika Chrystusowego
Benedykta XVI prosimy o włączenie się
w rodzinny wieczór modlitewny. Ten czas
przy zapalonej świecy – byłby wykorzystany do przeczytania urywka Ewangelii,
wybranego przemówienia Jana Pawła II,
jak również do odmówienia tajemnic różańcowych i modlitwy o rychłą beatyfikację
naszego Papieża. Godnym pochwały będzie, gdy w tym dniu rodzina przystąpi do
komunii św., lub choćby przedstawiciel
rodziny. Świadectwem naszego wieczoru
modlitewnego niech będą wpisy dokonywane w księdze pamiątkowej odwiedzającej nasze rodziny.

Trwają przygotowania

szym religijnym przygotowaniu. Na ten
ważny punkt chcę zwrócić uwagę.
Myśl przewodnia pielgrzymki Benedykta
XVI do Polski wyraża się w słowach:
„Bądźcie mocni wiarą”. Skąd to wezwanie? Zrodziło się ze świadomości niezwykłego zderzenia ideologii świata, w którym
żyjemy z ewangeliczną prawdą. Świat zawsze miał i wciąż ma swój sposób na
uszczęśliwienie człowieka. Chrystusowe
nauczanie w znacznym stopniu odbiega od
tego, co na ten temat mówią współczesne
prądy.
(ciąg dalszy na str. 4)

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

W dzisiejszym biuletynie informuję o formalnym zawiązaniu się różnych komisji
rządowych, samorządowych i kościelnych,
których celem jest przygotowanie pielgrzymki Benedykta XVI w Polsce a zwłaszcza w Wadowicach. Mam świadomość,
że te zewnętrzne, choć bardzo potrzebne
prace nie mogą zastąpić przygotowania religijnego. Rama bez obrazu to zawsze wielki brak. Piękne zewnętrzne znaki przyjęcia
Papieża będą wyraźnie świadczyły o na-3-

nakrytym stole, zapalą świece i wykorzystując powyższe pomoce przeprowadzą
około półgodzinną modlitwę. Złożą się na
nią czytania z Ewangelii, modlitwy z książeczki, czytania wypowiedzi papieskich,
modlitwy różańcowe oraz modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II.
Rodzinny modlitewny wieczór postaramy się wpisać do księgi, która przybędzie
do każdej rodziny. Ponieważ parafię podzieliliśmy na 30 rejonów dlatego posłaliśmy 30 ksiąg. Podczas pobytu Benedykta
XVI w Wadowicach chcemy z tych 30
ksiąg – świadectw utworzyć jedną grubą
księgę i złożyć ją u stóp Namiestnika Chrystusowego jako świadectwo troski o naszą
wiarę. Aby pomóc parafianom w tej pracy
do każdego rejonu przydzieliliśmy specjalnego Przewodnika, którego celem jest dbanie o właściwy przebieg wieczorów modlitewnych w poszczególnych rodzinach.
Bardzo dziękuję rodzinom naszej parafii za
zrealizowanie tych propozycji, a wybranym
Przewodnikom za pomoc niesioną w realizacji tego zadania.

(ciąg dalszy ze str.3)

„Zwycięstwem, które odnosimy nad
światem jest wiara nasza”. Otrzymaliśmy
ją jako wielką łaskę na Chrzcie św. Zadaniem każdego, który przyjął ten sakrament
jest troska o jej rozwój. Chrzest przyjęty
przez niemowlaka jest zawsze na kredyt
wiary rodziców. To oni przed Bogiem są
odpowiedzialni za kształtowanie warunków,
by zasiew wiary mógł się w duszy dziecka
rozwinąć. Dorastający człowiek współpracując z Bogiem – bierze to zadanie w własne ręce. Zawsze Bóg przychodzi z pomocą.
Wypraszamy łaskę wiary zwłaszcza przez
modlitwę i Sakramenty św.
Odpowiadając na prośbę Benedykta XVI
„Bądźcie mocni wiarą” podjęliśmy w naszej parafii próbę ożywienia rodzinnej, wieczornej modlitwy. Wiemy jak ona jest ważna. Zachęcamy rodziny naszej parafii, by
obrały sobie do wspólnej modlitwy właściwy wieczór. W tym dniu zachęcamy, by
rodzina była do komunii św. Wieczorem
przygotują świecę, księgę Pisma św., książeczkę do nabożeństwa, różaniec jak również przemówienia Ojca Świętego. Przy

Rada Duszpasterska pomaga
W dniu 01.02.06. odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej sekcji do spraw wychowania dzieci i młodzieży oraz sekcji budowlano - komunikacyjnej. Zebraniu przewodniczył Opiekun
Rady ksiądz Prałat, który po wspólnej modlitwie przedstawił tematy spotkania.
1. Uroczystość 02. kwietnia 2006r.
związana z rocznicą śmierci Jana Pawła
II i o jego rychłą beatyfikację.
2. Pielgrzymka Papieża Benedykta XVI.
3. Dyskusja związana z uroczystościami.
Zastanawialiśmy się, jak przygotować
się czynnie na przyjazd Papieża.
Jak pozytywnie przeżyć „radosne oczekiwanie”, aby pomogło nam w zbliżeniu
do wiary do samego Boga. Do tak wielkiej uroczystości powinniśmy się duchowo przygotować.
Na spotkaniu padło wiele propozycji:
- Przedstawienie na tronie postaci Jana

Pawła II w formie figury woskowej (zapamiętanego z ostatniej pielgrzymki do Wadowic);
- Makieta skrywająca postacie przygotowane kolejno do odsłonięcia w każdy dzień,
która przypominałaby nam postać i nauczanie Jana Pawła II oraz przybliżyła postać
nowego Papieża Benedykta XVI;
- Księgi pamiątkowe „wędrujące” do
mieszkań naszych parafian, które tworzyłyby łańcuch modlitewny, gdzie wpisywane
będą słowa wyrażające nasze myśli związane z modlitwą o rychłą beatyfikację Ojca Św.
Jana Pawła II. Księgi te zostałyby połączone w formie jednej księgi i jako Dar Ołtarza
złożone w czasie wizyty Papieża Benedykta
XVI w Wadowicach.
- Odmawianie Różańca w domach.
Tradycyjnie już w czasie ferii zimowych
sekcja do spraw wychowania dzieci i młodzieży planuje dwa spotkania dla dzieci
w środy od godz. 10.00-13.00
Małgorzata Bandoła

Ks. Proboszcz

Rodzinny wieczór modlitewny o rychłą beatyfikację Sługi Bożego
Ojca Świętego Jana Pawła II

Papież podkreśla
kich wymiarach, które pomagają nam stale na nowo poznawać Słowo Boże, nie tylko rozumem, ale także sercem”.
Dedykuję piękne słowa Ojca Świętego
wszystkim kobietom naszej parafii. Najczęściej są one babciami, wdowami, matkami, żonami, siostrami, kobietami samotnymi, starszymi pannami.
Kochane, wszystkie jesteście bardzo
potrzebne Chrystusowi. Przez was nasza
parafia duchowo staje się coraz bogatsza.
Bardzo wam dziękuję za tę postawę.

Nawiązując do uzdrowienia teściowej
Szymona Piotra, która natychmiast zaczęła
„usługiwać”, Ojciec Święty Benedykt XVI
podkreślił, że w jakimś sensie reprezentuje
ona „wiele dobrych kobiet, matek i babć,
kobiet różnych zawodów, które zawsze są
gotowe – wstają i usługują i dlatego są duszą
rodziny i duszą parafii”. - Niewiasty są także pierwszymi nosicielkami Słowa Bożego,
Ewangelii. Są pierwszymi ewangelizatorkami - dodał Papież, dziękując „wszystkim
kobietom, które ożywiają, służą we wszyst-4-

- Postarajmy się ten dzień wspólnej rodzinnej modlitwy przeżyć jak najgodniej.

dniu rodzina lub jej przedstawiciel przystąpił do komunii św. w intencji beatyfikacji
Jana Pawła II

- Przy zapalonej świecy przeczytajmy
fragment Pisma Świętego oraz tekst z nauczania Jana Pawła II.

- Pamiątką naszej modlitwy będą wpisy
wszystkich uczestników w księdze pamiątkowej, która nawiedzi nasze domy.

- Odmówmy modlitwę w intencji beatyfikacji Jana Pawła II oraz modlitwę różańcową i inne modlitwy według uznania.

Świadectwo naszej modlitwy zostanie złożone jako Dar Ołtarza 27 maja 2006 r. Ojcu
Świętemu Benedyktowi XVI w dniu Jego Pielgrzymki do rodzinnego miasta Jana Pawła II

- Godnym pochwały byłoby, aby w tym
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