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18.00

Poniedziałek 20 marca
6.00 Śp. Krzysztof Pilarz
7.00 Śp. Józef Wiercimak
7.30 Śp. Janina Filek
8.00 Śp. Józef Choczyński
12.00 Śp. Jan Czopek
Śp. Bronisława Pindel
Śp. Edward Pietroń
Śp. Józef Maj wraz z rodzicami

Wtorek 21 marca
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.00 Śp. Józef Wiercimak
7.30 Śp. Krzysztof Pilarz
8.00 O zdrowie i błog. Boże dla ks. Pawła
12.00 Śp. Janina Filek
18.00 Śp. Władysława Pawlik
Śp. Danuta Graca
Środa 22 marca
6.00 Śp. Władysława Pawlik
7.00 Śp. Edward Pietroń
7.30 Śp. Antoni Kęcki - 2 r. śm.
8.00 Śp. Józef Wiercimak
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Antonina i Julian Buda
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny
Czwartek 23 marca
6.00 Śp. Janina Filek
7.00 Śp.JózefWiercimak
7.30 Śp. Jan Mielec
Śp. Maria i Jerzy
8.00 Śp.Maria Zięba -6 r. śm
12.00 Śp. Edward Pietroń
18.00 Śp. Józefa, Julian, Ryszard Frączek
Śp.JózefiMaciejWróblewscy -11 r.śm.

Piątek 24 marca
6.00 Śp. Stefania i
Edward Gawełko
Śp. Michał
7.00 Śp. Edward Pietroń
7.30 Śp. Janina Filek
8.00 Śp. Stanisław Adamczyk - 3 r. śm.
Śp. Edward Stokłosa
12.00 Śp. Józef Wiercimak
18.00 Śp. Józef i Karolina
Śp. Teresa Szewczyk
Sobota 25 marca
6.00 Śp. Janina Filek
7.00 Śp. Józef Wiercimak
7.30 Śp. Edward Pietroń
8.00 Śp. Stanisława Radwan
12.00
18.00 Śp. Aleksander Cierpiałek
Śp. Władysława Pawlik
Niedziela 26 marca
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.30 Ozdrowie ibłog.Boże dlaTomasza w18 r.urodzin
Śp. Klara Zając
9.00 Śp. Józef Drabik
10.30 Śp. Marian Grzybczyk - 10 r. śm.
12.00 Śp. Bogusław Lisko
13.15 Ozdrowie ibłog.Boże dla pracowników
wadowickiego ZUS-uod koleżankiUrszuli
z podziękowaniemzawszystko
18.00 Śp. Janina Filek

ISSN 1640-0607

19 marca 2006 r. Nr 12 (315) Rok 7

Spieszmy sie kochać
III Niedziela
Wielkiego Postu

Wdzięczność
Wdzięczność – w przypadku
Jana Pawła II nie sposób dokonać tu „jakiegokolwiek podsumowania, opisu czy statystyki. To
wszystko pozostanie wielką tajemnicą działania Boga...”.
Wdzięczność „może nam przywracać równowagę ducha
i umacniać wytrwałość pośród
wszystkich trudnych spraw naszego życia osobistego i społecznego. Przed pokusą zniechęcenia
i rezygnacji powinna nas właśnie
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chronić wdzięczna pamięć”.

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA: DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁAAP DO KORYNTIAN:
1 Kor 1, 22-25
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Wj 20, 1-17
Ogłoszenie przykazań Bożych

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

EWANGELIA:
J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy
sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”.
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki,
które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.
Oto słowo Pańskie.

Zbawiciel świata

W modlitwie, którą ułożył dla swoich
uczniów, zamieścił tekst: „I odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”.
Z kobietą cudzołożną, która przyszła po
wodę do studni Jakubowej, rozmawiał. Jak
z matką, jak z siostrą, jak z uczennicą, bez
cienia pogardy.
Myślę, że za tysiąc lat, gdy chrześcijanie
będą starali się nas zrozumieć, to będą
z politowaniem kiwać głowami.

W jednej z przypowieści Jezus opowiada, jak to ojciec, gdy zobaczył powracającego syna marnotrawnego, wybiegł mu
naprzeciw, okrył płaszczem, na palec włożył pierścień, wyprawił ucztę, a swojego
drugiego syna przekonywał, że cieszyć się
należy, iż ten, kto zginął, powrócił.
Niewiastę cudzołożną obronił przed tymi,
którzy chcieli ją zabić, żądaniem: „Ten, kto
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień”.
-2-

Ks.M.M.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem 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

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz
za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego 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

Sakrament umocnienia
Bierzmowanie w nowych katechizmach
określa się jako sakrament wzmocnienie
wiary, nadziei i miłości. W młodości człowiek często przeżywa kryzys tych wartości. W dzieciństwie przyjmował je bezkrytycznie, bo je rodzice przekazywali.
Nastolatek często stawia pytania: „Dlaczego?” Przez pozytywne odpowiedzi uzyskane na to pytanie jest szansa na rozwijanie dużych wątpliwości i pogłębienie
związku z Bogiem. W tej pracy pomaga
młodemu człowiekowi Sakrament Bierzmowania. Przynosi on moce Ducha św.
wraz z jego siedmioma darami.
Obserwując przygotowanie młodych do
Sakramentu Bierzmowania wyrażam duże
uznanie dla naszych Kapłanów, którzy co
tydzień odbywają z młodzieżą spotkania

katechetyczne. Wdzięczny jestem rodzicom
za troskę wkładaną w jak najlepsze przygotowanie swych dzieci do tego sakramentu.
Młodzieży z klas III, która w większości
wkłada duży wysiłek, by te katechezy jak
najlepiej przeżyć – bardzo dziękuję.
Myślę, że zewnętrznym znakiem dobrego
przygotowanie do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania jest chętne uczestnictwo we
mszy św. Lękam się bardzo o tych, którzy
wciąż nie mogą odnaleźć swojego miejsca
na mszy św. Niektórych z nich widzę jak w
czasie sprawowania mszy św. chodzą po
ulicach otaczających nasz kościół. Mam
wtedy moralną pewność, że oni jeszcze nie
dojrzeli do przyjęcia sakramentu umocnienia. Są to wciąż wyrośnięte „dzieciuchy”.
-7-

Ks. Proboszcz

I rocznica śmierci
Jana Pawła II
SOBOTA 1 KWIETNIA 2006
Uroczyste msze św. godz. 12.00, 18.00
i 24.00
Kaplica Domu Parafialnego przy Bazylice:
1. Finałowy program Stowarzyszenia Forum Edukacyjnego z Bielska-Białej od godz.
10.00.
a/ konkurs plastyczny,
b/ konkurs literacki,
c/ konkurs muzyczny,
d/ wystawa fotograficzna,
e/ występ dziecięcego zespołu teatralnego
2. Klasztor oo. Karmelitów na Górce godz.
16.30
Spektakl pt. „Nie lękajcie się” – teatr Hagiograf z Krakowa
Adoracja w sobotę od godz. 19.00 do godz.
24.00: „Z Janem Pawłem II uwielbiamy
Jezusa Eucharystycznego”.

NIEDZIELA 2 KWIETNIA 2006
Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie
mszy św. o godz. 13.15.
11.30 Otwarcie wystawy w Muzeum Miejskim „Szukałem was a teraz przyszliście do
mnie” Fotografie Agence Press – Ks. Bp Tadeusz Pieronek
12.00 - Msza święta polowa na placu Jana
Pawła II - przewodniczy ks. bp T.Pieronek
13.30 - Modlitwa młodzieży szkół średnich
14.15 - Film o Janie Pawle II na telebimie
(Plac Jana Pawła II)
16.00 - Śpiewamy z Ojcem świętym (wspólnie śpiewamy piosenki które śpiewał Jan
Paweł II)
17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
20.00 - Msza święta polowa na Placu Jana
Pawła II (przewodniczy Ks. Bp Józef Guzdek)
21.00 - Droga Krzyżowa po rynku ze świecami
21.37 - Modlitwa pod Domem Jana Pawła II

Adoracyjne przeżycie rocznicy
W pierwszą sobotę 1 kwietnia chcemy poprzez adorację Najświętszego Sakramentu od
godz. 19.00 do 24.00 przypomnieć te niezatarte godziny zeszłorocznej naszej modlitwy.
Pragnę, aby po 6 rejonów uczestniczyło w poszczególnych godzinach. Natomiast Adorację
prowadziliby
od 19.00 do 20.00 – Droga Neokatechumenalna,
od 20.00 do 21.00 – Rycerstwo Niepokalanej,
od 21.00 do 22.00 – Akcja Katolicka,
od 22.00 do 23.00 – Honorowa Straż Serca Bożego,
od 23.00 do 24.00 – Żywy Różaniec.
(ciąg dalszy ze str. 5)

albo je ma w wystarczającej dawce, albo
też są mu niepotrzebne.
Zauważam to przy ogłoszeniach parafialnych. Od kilku już lat, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu namawiamy wszystkich,
którzy korzystają z pomocy charytatywnej
– a jest ich w naszej parafii od 300 do 400
potrzebujących – do udziału w rekolekcjach -6-

wielkopostnych. Odbywamy je w naszej
bazylice, w Kaplicy Ukrzyżowania. Przybywa na nie ok. 50 uczestników. Wyrażam wdzięczność przybywającym, a także tym, którzy ich mobilizują, a zwłaszcza
kuchni św. Brata Alberta, oraz Zespołowi
Charytatywnemu. Siostra Serafia i P. Stanisława Bandoła przewodniczą tej akcji.
Ks. Proboszcz

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 19 MARCA 2006 r.
1. Zachęcamy wiernych do brania udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Każdy, kto jest w stanie łaski
uświęcającej i uczestniczy w tych nabożeństwach – zyskuje odpust zupełny.
2. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30
i 17.30, modlimy się o ducha pokuty.
3. W środę, czwartek i piątek są rekolekcje dla młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3
im. ks. Tischnera przy ul. Wojska Polskiego. W piątek jest zjazd szkół noszących imię
ks. Tischnera.
4. W czwartek na godz. 16.30 zapraszamy
członków Honorowej Straży Serca Bożego.
5. W sobotę 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
Dzień Świętości Życia. Na mszy św.
o godz. 8.00, 12.00 i 18.00 będziemy przyjmować od naszych parafian przyrzeczenia
duchowej adopcji dziecka poczętego. Formularze tych przyrzeczeń znajdują się
w naszym biuletynie oraz wyłożone są na
ołtarzach.
6. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy
rekolekcje parafialne dla dorosłych. Będzie

je prowadził Ksiądz Redaktor miesięcznika
„Miłujmy się”. Zapraszamy w przyszłą niedzielę małżeństwa do lat 25 na Mszę Św.
o godz. 18.00, a po niej na naukę stanową
o godz. 18.45.
7. Przez cały miesiąc marzec, poświęcony św. Józefowi, po mszy św. o godz.
7.30 odmawiamy litanię do św. Józefa.
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. Organizujemy nad morzem kolonie letnie dla dzieci. I turnus od 27.06 – 12.07. II
turnus od 11.07 – 26.07. Zapisy w kancelarii parafialnej we wtorki i czwartki od
godz. 9.00 do 10.00.
10. Przygotowana młodzież III kl. Gimnazjum, przyjmie Sakrament Bierzmowania w pierwszy piątek 7 kwietnia o godz.
18.00. Udzieli go ks. bp Jan Zając.

Tak, dla życia

szok widząc po kilku miesiącach odmienny stan swej narzeczonej. Wiedział, że każde dziecko poczyna się przez współżycie
kobiety i mężczyzny. Wewnętrznie był
przekonany o wielkiej uczciwości Maryi.
Dziwna postawa, tak Maryi jak i Józefa.
Nie rozmawiają ze sobą na ten temat. Obydwaj trwają w ogromnym umęczeniu. Maryja tak bardzo wierzy w Boga, iż ma świadomość, że Ten, który zaingerował w Jej
życie, powinien również wytłumaczyć ten
stan Józefowi. Lękała się, że Jej mowa może
być mało przekonywująca dla bardzo nor-

Dzisiejsza niedziela przeżywana jest
w blasku św. Józefa. Ewangelia mówi nam
o Jego wielkim życiowym problemie.
Uzgodnił ze swoją narzeczoną Maryją, że
w ich małżeństwie nie będzie seksualnego
współżycia. Najświętsza Maryja pragnęła
przeżyć całe swe życie w czystości. Ponieważ ówczesna żydowska mentalność nie
akceptowała takiej postawy, dlatego mądra
Maryja uzgodniła z kochającym Ją Józefem dziewiczy sposób życia małżeńskiego.
Józef pociągnięty wielką miłością zgodził
się na tę propozycję. Tymczasem przeżył -3-

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

życie. Potrzebna jest miłość przy poczęciu. Konieczna jest ona również przy dalszym rozwoju ludzkiego płodu.
Zwiastowanie Maryi, to uświadomienie
Jej, że została wybrana na Matkę Syna Bożego. Usłyszała wtedy piękno słowo Boże:
„Nie lękaj się, Maryjo”. Te dwa zdania skierowane tak do Józefa, jak i Maryi, musi
usłyszeć tak matka jak i ojciec dziecka, które się poczęło.
Jedną z głównych idei wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II była obrona życia ludzkiego, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Wielu określa Papieża, którego za kilka
dni będziemy obchodzić rocznicę śmierci,
jako największego obrońcę człowieka, na
przełomie XX i XXI wieku. Naśladujemy
Ojca Świętego, gdy bronimy życia. Podjęcie duchowej adopcji życia poczętego jest
pozytywną reakcja na prośbę Wielkiego
Papieża z Wadowic.
Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

malnie żyjącego Józefa. I z pewnością – tak
było. Umęczony tym stanem Józef chce
zrobić desperacki krok: Odejść od kobiety
z dzieckiem. Iść, gdzie Go oczy poniosą.
Zauważmy jak Bóg trzyma w niepewności aż do granic wytrzymałości ludzkiej Tak
też w Starym Testamencie było z ofiarą
Abrahama. Ogromna Jego próba. Doprowadzony do ostateczności – Józef otrzymuje wyjaśnienie: „Nie bój się Józefie przyjąć Twojej ciężarnej małżonki, bo z Ducha
św. jest to Dziecko, co się w Niej poczęło”.
Desperacki krok Józefa, aby porzucić
brzemienną Maryję wciąż zagraża współczesnej kobiecie. Wiele słyszałem i czytałem, że ciężarna kobieta nigdy nie zgodziłaby się na przerwanie życia poczętego, gdyby nie nacisk otoczenia, a zwłaszcza męża,
czy też znajomego, który zapoczątkował to

Słowo zapraszające na rekolekcje wielkopostne

Czas ucieka wieczność czeka
26. 03. w IV Niedzielę Wielkiego Postu
rozpoczną się rekolekcje parafialne, które
będą trwały do środy 29 marca. Nieskończone Boże Miłosierdzie daje nam niepowtarzalną szansę ponownego, radosnego odkrycia i zafascynowania się darem miłości
naszego Zbawiciela, który przebacza
wszystkie grzechy, podnosi z największych
upadków, wyzwala z najróżniejszych uzależnień i zniewoleń, a uzdrawiając wszystkie rany, daje nam duchową moc do wytrwałego kroczenia drogą wiary do pełni
szczęścia w niebie.
Zbliżająca się pierwsza rocznica śmierci
Ojca Świętego Jana Pawła II przypomina
nam wszystkim, że „czas ucieka wieczność
czeka”. Kulminacyjnym momentem życia
na ziemi będzie dla każdego z nas chwila

śmierci, spotkanie twarzą w twarz z naszym Stworzycielem. Wtedy dokonana się
sąd, który zadecyduje o naszym zbawieniu albo potępieniu. Całe nasze ziemskie
życie powinno być przygotowaniem na to
spotkanie w chwili śmierci. Tylko wtedy
będzie to radosne spotkanie, gdy będziemy dojrzali do miłości i mieli czyste serce.
Dlatego w czasie rekolekcji Pan Jezus będzie pragnął nas uzdrawiać, oczyszczać
nasze serca i obdarowywać tym wszystkim, co potrzebne jest każdemu z nas do
pełni szczęścia. Pan Jezus wszystkie dary
daje za darmo, ale my musimy się zgodzić
i chcieć je przyjąć. Trzeba więc podjąć
decyzję, aby uczestniczyć w spotkaniach
rekolekcyjnych. Konieczne jest również postanowienie, aby w czasie rekolekcji
-4-

Pan Jezus mówił: „Polskę szczególnie
umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie mej
woli, wywyższę ja w potędze i świętości. Z
niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na
ostateczne przyjście moje” (Dz 1732). Tą
iskrą stał się Ojciec Święty Jan Paweł II, ale
również każdego z nas Pan Jezus powołuje,
abyśmy stawali się świadkami i głosicielami
Jego Miłosierdzia, by to orędzie głoszone
i wcielane w życie, przygotowywało świat
na ostateczne przyjście Jezusa w dniu Sądu
Ostatecznego. W czasie rekolekcji wygospodarujcie sobie dużo więcej czasu na modlitwę niż to czynicie normalne. Podczas tych
osobistych spotkań z Jezusem, zgadzajcie
się i proście z wielka pokorą, aby czynił Was
świętymi apostołami Bożego Miłosierdzia.

w ogóle nie oglądać telewizji, znaleźć czas
na osobiste bycie sam na sam z Jezusem
w codziennej, przynajmniej 30 minutowej
adoracji Najświętszego Sakramentu, lekturze Pisma św. i artykułów zalecanych
przez rekolekcjonistę.
Tak mówił do Was w Wadowicach Jan
Paweł II: „waszej modlitwy potrzebuje
Kościół, potrzebuje jej cały świat”. Fakt,
że należycie do rodzinnej parafii Sługi Bożego Jana Pawła II, w której się urodził,
został ochrzczony i dojrzewał w wierze,
jest dla każdego z was wielkim przywilejem, ale i ogromnym zobowiązaniem. Przybywający tu pielgrzymi z całego świata,
chcieliby widzieć w Was żywych świadków Chrystusa, którzy promieniują świętością i radością chrześcijańskiego życia.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr.

Program rekolekcji – IV Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2006 r.
Niedziela msze św. godz. 6.00, 7.30, 9.00 /młodzież/, 10.30, 12.00 /dzieci/, 13.15, 18.00
Gorzkie Żale godz. 17.00. Nauka stanowa dla mężczyzn godz. 18.45
Dla dorosłych rekolekcje: poniedziałek, wtorek, środa. Nauki rekolekcyjne o godz. 8.00,
12.00, 18.00.
Nauki stanowe:
Dla małżeństw do lat 25 niedziela o godz. 18.45
Dla małżeństw powyżej 25 lat poniedziałek o godz. 9.00 i 18.00
Dla samotnych i owdowiałych wtorek o godz. 9.00
Dla małżeństw wtorek o godz. 18.00
Dla chorych środa o godz. 9.00
Młodzież pozaszkolną, oraz wszystkich chętnych zapraszamy na projekcję filmu o godz.
19.30 w kościele. W poniedziałek pt. „Całun turyński”, a we wtorek „Pasja”.

Mało chętnych

Człowiek cielesny wrażliwy jest na dobra
materialne.
Duchowość w człowieku jest bardziej
skryta. Z trudnością się uzewnętrznia. Dóbr
duchowych: pogłębienia wiary, uczenia się
miłości, czy też zdobywania nadziei, nie jest
tak bardzo człowiek złakniony. Uważa, że

Gdy w kościele ogłaszamy, że w bieżącym tygodniu rozdajemy żywność czy
ubranie, a tym bardziej pewne sumy pieniędzy – zauważamy, ilu jest potrzebujących. To ogłoszenie łatwo wpada do uszu
i wywołuje w człowieku chęć pójścia do
punktu, by zapowiedziany dar otrzymać.
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(ciąg dalszy na str. 6)

