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dziej do Serca Jezusa, które
jest źródłem prawdziwej radości życia, zaś długie
dziękczynienie po komunii
św. było tego szczególnym
wyrazem.
Następnie uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej w intencji
Ojca Św.Benedykta XVI, rychłego wyniesienia do chwały ołtarzy Jana Pawła II oraz
w intencji kapłanów. Ojciec Zbigniew zapoznał nas z historią zespołu sakralnego
OO. Bernardynów w Alwerni, a szczególnie z historią wspomnianego już cudownego obrazu „Ecce Homo” W Godzinie Miłosierdzia Bożego uczestniczyliśmy w Koronce. Była to godzina bardzo osobistego spo-

Radosne środy
W czasie ferii zimowych sekcja ds. wychowania dzieci i młodzieży Rady Parafialnej zorganizowała dla dzieci dwa spotkania
– 15 i 22 lutego w godz. od 10.00 do 13.00;
wzięło w nich udział 40 dzieci.
Spotkania rozpoczynały się wspólna modlitwą w bazylice. Potem w salce domu

ZAPOWIEDZI
Paweł PAPIEŻ, Syn Eugeniusza i Krystyny z d. Romek, zam. Skawina, ul. Piastowska, Agnieszka Magdalena MAŚLANKA
Córka Stanisława i Janiny z d. Zaremba,
zam. Wadowice, Os. Łąki
Łukasz SKUTNIK, Syn Tadeusza i Marianny z d. Oszczepińska, zam. Kropiwnica Danuta Marta MIELEC, Córka Antoniego i Gra żyny z d. Jabcoń , zam. Wadowice, ul. Piłsudskiego
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tkania i powierzenia Miłosierdziu Bożemu nas
samych i naszych rodzin. Każdy z uczestników podawał intencję,
w której prosił Jezusa
Cierpiącego o łaskę miłosierdzia.
Przeżyliśmy ten dzień z pożytkiem dla naszej formacji duchowej, za co serdecznie
dziękujemy naszemu Księdzu Proboszczowi, Czcigodnemu Ojcu Zbigniewowi, a także naszej zelatorce P. Annie Brańka.
Podczas pobytu w Klasztorze OO Bernardynów byliśmy bardzo serdecznie goszczeni smacznymi posiłkami. Składamy
również podziękowanie Paniom, które trudziły się dla nas w kuchni.
Danuta Bukowska

katolickiego były zabawy, konkursy, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, za rozwiązanie których dzieci otrzymywały nagrody.
Przy herbatce, słodkościach, a 22 lutego
przed tłustym czwartkiem przy pączkach
z różą, dzieci mile spędziły wolny czas.
M.Zadora

Mirosław KWAŚNY, Syn Antoniego i Zofii z d. Szczurek, zam. Wadowice, ul. Karmelicka Dominika Magdalena JANIAK,
Córka Edwarda i Sybili z d. Gacmęga, zam.
Wadowice, ul. Karmelicka
Krzysztof Maciej KOZIEŁ, Syn Eugeniusza i Jadwigi z d. Krzy żak, zam. Wadowice, Os. Jesionowe Anna Maria GÓRSKA, Córka Stanisława i Ewy z d. Burzej,
zam. Wadowice, Os. Kopernika
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Spieszmy sie kochać
Kardynał
Kardynalat nie jest sakramentem, jak
kapłaństwo i biskupstwo. Ten tytuł nie
oznacza jakiejkolwiek władzy, lecz włączenie do grona najbliższych doradców
papieża /kardynałów jest stu kilkudziesięciu, na ok. 4500 biskupów i ponad
400 tys. księży/, a więc jest znakiem zaufania oraz uznania – jak czytamy w Prawie Kanonicznym – że powołany wyróżnia się „szczególną nauką, obyczajami, pobożnością i roztropnością”. Kardynalska purpura symbolizuje wierność
i gotowość przelania krwi za wiarę.
Kard. Stanisław Dziwisz jest dwunastym krakowskim biskupem wyniesionym do tej najwyższej godności. Mianowanie go jest wiec dla nas wydarzeniem doniosłym. Ale ma znaczenie także
dla Kościoła w Polsce, bo metropolita
krakowski będzie niebawem jedynym
nieemerytowanym kardynałem-ordynariuszem w polskim Episkopacie.

Słowo na niedzielę

Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU: DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PIOTRA APOSTOŁA:
1 P 3, 18-22
Woda chrztu nas ocala

Rdz 9, 8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

EWANGELIA:
Mk 1, 12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez
szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Oto słowo Pańskie.

Pustynia
Trzeba czasem iść na pustynię. Bez ludzi, bez telewizji, bez radia, bez gazet, bez książek,
bez zajęć. Po to, żeby się spotkać z samym sobą. Żeby się usłyszeć, zobaczyć, dotknąć. Nie
w smutku, ale jednak z powagą. Nie bój się, że się sobą przestraszysz, obrzydzisz, wzgardzisz. Wprost przeciwnie - nabierzesz szacunku dla siebie i swojego życia. Przekonasz się,
jak pustynia pomaga ci odkrywać prawdę o sobie. I zatęsknisz za nią świadomy tego, że jej
potrzebujesz na to, żeby być człowiekiem.
Potem wrócisz. Do świata. Odmieniony.
Ks.M.M.

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W II niedzielę marca, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego
błogosławieństwa dzieciom,
które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii
lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Filip Ochman
Paweł Koczur
Daria Kurnik
Krzysztof Kowalczyk
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Martyna Bucka
Agata Kozela
Amelia Bryzek
Wiktoria Czapla

18 lutego br. w piękną słoneczną sobotę przeżywaliśmy Dzień Skupienia w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach,
prowadzony przez O. Krystiana Żmudę.
Sobota - to dzień Maryjny, miesiąc luty to
miesiąc Maryjny - miesiąc objawień lourdzkich. Temat naszego Dnia Skupienia
- „Lourdes i św. Maksymilian”
O. Krystian wprowadził nas w tajemnice objawień lourdzkich, przedstawił stronę historyczną i ich znaczenie - szczególnie dla Rycerstwa.
18 lutego miało miejsce III objawienie po raz pierwszy Maryja przemówiła do
św. Bernadety. 25 marca (16 objawienie) w święto Zwiastowania Pańskiego
Maryja powiedziała „Jestem Niepokalane
Poczęcie”. Matka Boża Lourdzka - to
Maryja uśmiechnięta ( w czasie objawień
zawsze się uśmiechała) . Uśmiech to dobroć -mówił O. Krystian. Maryja prosiła
o modlitwę różańcową i pokutę.
Adorując Najświętszy Sakrament w rozważaniach radosnych tajemnic różańca
przeniosłam się do Lourdes. Miałam przed
oczyma Grotę i Figurę Niepokalanej, (w
pięknej górzystej okolicy) wierzę, że Maryja uśmiecha się do nas jak do Bernadety. Raduje się wraz z nami ,że adorujemy
Najświętszy Sakrament. Ona widzi naszą

małość, słabość, grzeszność, ale raduje się,
że jesteśmy, że czuwamy.
Moje serce też się raduje i marzy, aby móc
kiedyś pojechać do Lourdes i pokłonić się
Niepokalanej – szeptać: „Zdrowaś Maryjo”..., zaczerpnąć świętej wody i powierzyć
Jej siebie...
Eucharystia - to uczta, na którą zaprosił
nas Jezus. Modlimy się za Naszą Wspólnotę
o umocnienie wiary, miłości i jedności. Słowo Boże, które głosi O. Krystian mówi
o pielgrzymce św. Maksymiliana do Lourdes, o wartości tej pielgrzymki i jej znaczeniu dla Świętego, o głębokiej wierze św.
Maksymiliana. Św. Maksymilian powierza
Niepokalanej „swoją misję” do Japonii. Podsumowując Dzień Skupienia O. Krystian
mówi o znaczeniu i wartości objawień lourdzkich dla nas Rycerzy .
„Wymagania Maryi są proste i jasne (nie
są ponad ludzkie”.
Mamy wielkie szczęście, że możemy korzystać z modlitewnych Dni Skupienia w
Harmężach.
Dziękujemy Bogu i Maryi za Centrum św.
Maksymiliana, za kapłanów i ich trud, za ich
cenne słowa i naukę. Czas poświęcony „Ojcu
i Matce” owocuje zdobytą wiedzą, bogactwem ducha, radością serca.

Dzień Skupienia

Dzień skupienia rozpoczął się Mszą św.
w kaplicy Jezusa Miłosiernego, gdzie
umieszczony jest cudami słynący obraz Umęczonego Pana Jezusa. Msza św., która rozpoczęła ten dzień, była bardzo osobistym spotkaniem z Jezusem Miłosiernym, gdyż byliśmy jedynymi jej uczestnikami. Konferencja wygłoszona przez O. Zbigniewa poruszyła nasze serca, zwracając je jeszcze bar-

W sobotę 25 lutego członkowie Honorowej Straży NSPJ udali się do Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego „Ecce
Homo” w Alwerni, aby w ciszy klasztornej przeżyć dzień skupienia. Ten święty
czas został zaprogramowany przez Ojca
mgr Zbigniewa Krzystka. On przewodził
naszej modlitwie i pobytowi w Sanktuarium.

Maria Wolczko
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Intencje mszalne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 05 MARCA 2006 r.
Czwartek 9 marca
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.00 Śp. Jerzy Budzynowski
7.30 Śp. Stanisław Kurpiel
8.00 Śp. Stanisław Ruszkiewicz
12.00 Śp. Józef Wiercimak
18.00 Za zmarłych zrodziny Kulisz iMatuszyk
Śp. Janina Filek
Piątek 10 marca
6.00 Śp. Janina Filek
7.00 Śp. Krzysztof Pilarz
7.30 Śp. Władysław Pawlik
8.00 Śp.Władysław,Maria,Stefania,Fryderyk Kosałka
12.00 Śp. Józef Wiercimak
18.00 Śp. Edward Pietroń
Śp. Stanisław Ruszkiewicz

Poniedziałek 6 marca
6.00 Śp. Janina Filek
7.00 Śp. Stanisław Ruszkiewicz
7.30 Śp. Antoni Żmija
8.00 O zdrowie i błog. Boże
12.00 Śp. Edward Pietroń
18.00 Śp. Józef Wiercimak
Śp. Kazimierz Rajda - 5 r. śm.

Sobota 11 marca
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.00 Śp. Janina Filek
7.30 Śp. Krzysztof Pilarz
8.00 Śp. Władysław Pawlik
12.00 Śp. Józef Wiercimak
18.00 Śp. Władysław Gieruszczak
Śp. Fryderyk Małecki
Śp. Mieczysław Nidecki

Wtorek 7 marca
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.00 Ozdrowie ibłog.Boże dla Józefy w75 r. urodzin
7.30 Śp. Karolina i Stanisław Woźniak
8.00 Śp. Józef Wiercimak
12.00 Śp. Janina Filek
18.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak
Za zmarłych z róży męskiej
Środa
6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
12.00
17.30
18.00

Niedziela 12 marca
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.30 W intencji Róż Różańcowych
Ozdrowieibłog.Boże dlarodzin żywego Różańca
Sp. Ryszard Malec - 4 r. śm.
9.00 Śp. Piotr Czaicki- 4 r. śm.
10.30 Śp. Janina Filek
12.00 Śp. Bogusław Lisko
13.15 Roczki
18.00 Śp. Józef Wiercimak

8 marca
Śp. Mary Lon Johnson
Śp. Edward Pietroń
Śp. Stanisław i Zofia Tobiczyk
Śp. Stanisław Ruszkiewicz
Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
Śp. Józef Wiercimak
Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
W intencjach Nowenny
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1. Członków Rady Duszpasterskiej zapraszamy dzisiaj na godz. 16:00.
2. Jutro, we wtorek i w środę, w kaplicy Ukrzyżowania naszej bazyliki, o godz.
10.30 urządzamy spotkania rekolekcyjne dla
osób biednych i bezdomnych. Zainteresowane osoby prosimy o udział w tych spotkaniach.
3. W okresie Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w niedziele
o godz. 17.00. W piątki uczestniczymy
w Drodze Krzyżowej: dorośli o godz. 8.30
i 17.30, dzieci o godz. 16.45, a młodzież
o godz. 18.30. Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy codziennie po Mszy
Św. o godz. 8.00, 12.00 oraz 15.00. Zachęcamy wiernych do udziału w tych pokutnych nabożeństwach.

4. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o dobre przeżycie rekolekcji
wielkopostnych. Obowiązkiem każdego
katolika jest uczestniczenie w rekolekcjach
wielkopostnych. Prosimy o udział dorosłych, młodzieży i dzieci.
5. Serdecznie dziękujemy wszystkim
tym, którzy wzięli udział w adoracjach 40
godzinnego nabożeństwa eucharystycznego. Zwłaszcza Przewodnikom poszczególnych rejonów, a także prowadzącym modlitwy wyrażamy Bóg zapłać.
6. Na mszach św., w przyszłą niedzielę,
będziemy gościć przełożonych i kleryków
Misyjnego Seminarium w Warszawie noszące nazwę „Reademptoris Mater”.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Cień Piotra

Mówi się po tej nominacji, że ks. Kardynał Dziwisz jest najbardziej znanym kardynałem w świecie.
Nas wadowiczan bardzo satysfakcjonuje ta nominacja. Wiemy, jak bardzo przywiązany był do Największego Rodaka wadowickiej ziemi. Jak najlepszy Syn do Świętego Ojca.
Wyrażając gratulacje imieniem Wadowic
nowokreowanemu Kardynałowi krakowskiemu, byłem wraz z przedstawicielami
Ochotniczej Straży Pożarnej ziemi wadowickiej. Mówili do ks. Kardynała nasi mądrzy strażacy, że On, choć nie nosił munduru strażackiego, to jednak swoją posługą
był najlepszym wzorem strażaka. W dowód
uznania wręczyli Mu strażacki, złoty hełm.
Przedstawiali Mu również prośbę, że nadszedł czas, aby już wyszedł z cienia Ojca
Świętego – przez całe dziesiątki lat żył za

W ostatnich dniach Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Stanisław Dziwisz został przez Ojca Świętego Benedykta XVI
włączony w grono kardynałów Kościoła
rzymsko-katolickiego. Jest to najwyższa
godność. Przecież to tylko kardynałowie na
specjalnym zebraniu, które nazywa się konklawe, mogą wybierać nowego papieża.
W ostatnich wiekach wybrali go spośród
siebie.
Z wielu przyczyn Ojciec Święty uczynił
Arcybiskupa krakowskiego kardynałem.
Myślę, że podstawowym powodem Widzialnej Głowy Kościoła było podziękowanie dla byłego Księdza Sekretarza za to
wszystko, co czynił dla Kościoła przez całe
lata służąc najwierniej Janowi Pawłowi II.
Wniósł niebywałe dobro w życie Kościoła
powszechnego na przełomie XX i XXI w.

(ciąg dalszy na str. 4)
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Ojciec Święty, który wędruje śladami Wielkiego Poprzednika, odczyta w Wadowicach
jaką role spełniał kościół parafialny w Jego
życiu. Ta piękna bazylika nasycona obecnie treściami papieskim niech podtrzyma
serce Benedykta XVI w czułej miłości do
Jana Pawła II Wielkiego. W tym rozważaniu ks. Kardynała poznałem po raz kolejny,
jak bardzo docenia trafność i piękno tego,
co robimy wewnątrz i na zewnątrz naszej
świątyni. Jest to ogromna doza wdzięczności za celny wybór odnowienia wadowickiej świątyni.
Moim wielkim pragnieniem jest, aby równolegle z odnawianiem materialnej świątyni szło nieustanne pogłębienie wiary, nadziei i miłości w sercach parafian, a to zadanie jest trudniejsze. Nie wystarczy mieć
pieniądze i fachowców – nie wystarczy
mieć świetnych doradców znających się
na sakralnej sztuce – tu trzeba posiadać
żarliwą wiarę, która góry przenosi. Ona jest
zdolna mobilizować i scalać rozpadającą
i podupadającą wiarę w sercach niektórych
wadowiczan.
Niech Maryja, pierwsza krocząca drogami wiary, będzie w tej pracy wielką naszą
Orędowniczką.

(ciąg dalszy ze str.3)

Jego plecami. Usłyszałem wtedy zaskakującą replikę ks. kardynała Dziwisza. Posłużył się cytatem z Dziejów Apostolskich,
z rozdziału 5/15: „Wynoszono chorych na
ulice i kładziono na łożach i noszach, aby
choć cień przechodzącego Piotra padł na
któregoś z nich... a wszyscy doznawali
uzdrowienia”. Z satysfakcją ks. kardynał
Dziwisz mówił, jaką moc u początków
Kościoła posiadał cień pierwszego papieża
– Piotra. Z dużym przekonaniem powtarzał:
„Dobrze mi być cieniem ostatniego Papieża
Jana Pawła II i posiadać taką moc”.
Zauważamy w pierwszych miesiącach
rządów naszą archidiecezją przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, że towarzyszy
Mu wielka moc ludzkiej sympatii i życzliwości.
W ramach przeprowadzonej rozmowy
z ks. Kardynałem, szukałem u Niego pomocy w rozwiązaniu dość trudnego dla mnie
problemu. Dotyczy on pragnienia BOR-u,
aby podczas wizyty Benedykta XVI bazylika nasza była pusta. Wydaje mi się czymś
niedorzecznym opustoszone wnętrze kościoła, gdy nawiedza go Najwyższy Pasterz.
Ks. Kardynał Dziwisz ukazał mi głębszą
stronę zarządzenia ochrony Papieża. Niech

Ks. Proboszcz

Pielgrzymka do Łagiewnik

Szczególna czcią otoczony jest tu bł. Izajasz Boner, tutejszy zakonnik, oraz św. Rita
z Caccia. Przy jej figurze każdego 22 dnia
miesiąca są odprawiane nabożeństwa. Zobaczyliśmy kaplicę św. Doroty, św. Moniki, nieco dłużej zatrzymaliśmy się w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. Naszą uwagę
zwrócił obraz, rodzaj tryptyku malowanego bezpośrednio na ścianie. Część środkową wypełnia wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, otoczonej przez ś.ś. Augustyna
i Mikołaja z Tolentino. Maryja przedstawio-

Od paru miesięcy ks. Proboszcz Jakub
Gil stara się, aby pielgrzymi jadący do
Łagiewnik poznali inne kościoły Krakowa.
Tym razem był to kościół św. Katarzyny
O.O. Augustianów na Kazimierzu. Pani
przewodnik zapoznała nas z historią jego
powstania. Kościół i klasztor są ściśle ze
sobą złączone, wejście do kościoła prowadzi przez klasztorne krużganki. Ołtarze
i obrazy poświęcone są niemal wyłącznie
świętym augustiańskim.
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na jest tu jako łagodna, czuła Matka, pełna
miłości i zrozumienia. Towarzyszący jej
święci są pośrednikami między Nią, a ludźmi, a małe scenki dookoła przedstawiają
cuda sprawione przez Matkę Boską.
W 2000 roku obraz został ukoronowany
papieskimi koronami. Przed Jej wizerunkiem modliliśmy się w intencji naszego pielgrzymowania.
Mogliśmy być w kościele, który często
nawiedzał ks. Kardynał Karol Wojtyła, cenił
wysoko piękno i wymowę tej jednej z najstarszych i najgodniejszych świątyń krakowskich.
W 1972 roku podczas wizytacji kanonicznej powiedział: „Kościół św. Katarzyny to nie tylko dzieło sztuki, to przekaz, to
tradycja ducha ludzkiego... że Bóg jest
wielki... nie dajmy się pomniejszyć, a to
grozi człowiekowi współczesnemu”.
Drugim kościołem, który nawiedziliśmy
w tym dniu, był kościół pw Bożego Ciała
Kanoników Regularnych Laterańskich –
jedna z najokazalszych świątyń gotyckich
w Krakowie.
Obecne barokowe wnętrze wyróżnia się
bardzo bogatym wystrojem rzeźbiarskim.
Ołtarze umieszczone na filarach międzynawowych nadają wnętrzu niepowtarzalny nastrój. Wzrok przyciąga oryginalna
ambona. Ma ona kształt łodzi z wiosłami
i siecią. Na jej burcie widać symbole
Ewangelistów, a żagiel tworzy baldachim.
Ambona podtrzymywana jest przez parę
syren i parę delfinów.
Z Kazimierza pojechaliśmy do Łagiewnik, byliśmy w kaplicy węgierskiej z relikwiami św. Stefana, kaplicy włoskiej – św.
Siostry Faustyny.

W ciszy modliliśmy się w kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Modląc się tam, przypominamy sobie słowa Ojca Świętego z listu, który podpisał 31
marca 2005 roku. List ten przeznaczony do
odczytania w Niedzielę Bożego Miłosierdzia
w sanktuarium w Łagiewnikach. W liście
tym napisał: „Cieszę się, że w tę niedzielę
rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta
adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak
jak eucharystyczna obecność Pana nie
uobecnia działa miłosierdzia, jakie dokonało
się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech
zatem ta obecność będzie dla wszystkich
pielgrzymów źródłem mocy i nadziei”. Potem modlimy się w kościele ze słynnym
wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Uczestniczymy w Godzinie Miłosierdzia, w godzinie wielkiego miłosierdzia dla całego świata, odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia.
O godz. 16.00 msza św. i znów niezwykłe wydarzenie, o którym mówi w homilii
ksiądz – 22 lutego minęło 75 lat od chwili,
kiedy s. Faustynie w celi klasztoru w Płocku ukazał się Jezus Chrystus i powiedział jej
słowa: „Wymaluj obraz według rysunku który widzisz, z podpisem – Jezu, ufam Tobie.
Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw
w kaplicy waszej i na całym świecie”. Patrząc na ten obraz modlimy się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, za Benedykta XVI,
za nasze rodziny.
W drodze powrotnej ks. Prałat zapoznaje
nas z przygotowaniami związanymi z pielgrzymką papieża Benedykta XVI do Wadowic.
Jesteśmy wdzięczni ks. Proboszczowi, że
pomimo wielu obowiązków znalazł czas,
żeby z nami pielgrzymować. Bóg zapłać.
M.Zadora
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