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Przypatrzmy się
powołaniu naszemu

Jan Paweł II Wielki nauczał:

Modlitwa i samotność czynią

człowieka świętym.

Modlitwa – codzienne rozmo-

wy z Bogiem powiernikiem

smutków i nadziei.

Samotność – umiejętność by-

cia z drugim człowiekiem, a za-

razem całkowite oddanie się

Stwórcy.

Śmierci tak trzeba się uczyć,

jak życia.

Stanisława, Eugeniusz i Ireneusz
Kapałowie

Anna, Piotr  i Milena Perlińscy

Drogą Kościoła jest człowiek.
Byłem głodny, chory, bezdomny ...
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU
Rdz 15, 5-12.17-18
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 3, 14 - 4, 1
Chrystus przekształci nasze ciała
na podobne do swego chwalebnego ciała

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA:
Łk 9, 28b-36

Oto słowo Pańskie

Przemienienie Pańskie
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba

i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,
a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim.
Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni
w chwale i mówili o Jego odejściu, które-
go miał dokonać w Jerozolimie. Tymcza-
sem Piotr i towarzysze snem byli zmorze-
ni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę
i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł

do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteś-
my. Postawimy trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszc-
ze to mówił zjawił się obłok i osłonił ich;
zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku
odezwał się głos: «To jest Syn mój wybra-
ny, Jego słuchajcie». W chwili, gdy ode-
zwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie
nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

Mijają kolejne dni Wielkiego Postu. Umie-
jętność zorganizowania i wykorzystania
czasu refleksji jest wykładnikiem wiary
i mądrości człowieka. Tej mądrości uczy-
my się wstępując na pasyjną drogę i tej wia-
ry wymagamy, przeżywając codzienność
w cieniu krzyża. To, czego doświadczył
Jezus w tej przestrzeni od góry Tabor do
góry Golgota, sprzyja i zobowiązuje do tego

To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie

Ks. Krzysztof Burdak

by się uczyć wierności. Ta wierność przy-
nosi konkretne owoce, w tak bardzo osobi-
stym przeżywaniu rzeczywistości gór, na
których stajemy. Do tego zobowiązuje ten
sam Bóg uśmiechający się do człowieka na
górze Tabor i ten sam Bóg krzyczący na
Golgocie. W twarz tego Boga staramy się
zapatrzeć i w Jego krzyk zasłuchać.

portrety biskupów krakowskich. Na jed-
nej ze ścian wisi duży portret Jana Pawła
II na tle bazyliki św. Piotra, jest to dar dla
franciszkanów od kardynała Franciszka
Macharskiego. Oczy Ojca Świętego, któ-
re patrzą na nas z portretu, jakby mówiły
– Jestem z wami.

Opuszczamy centrum Krakowa, zatrzy-
mując się na krótką modlitwę w kościele
Mariackim i jedziemy do Łagiewnik.

W kaplicy klasztornej o godz. 15.00
modlimy się w Godzinie Miłosierdzia, od-

mawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego,
później niektórzy biorą udział w Drodze
Krzyżowej, o godz. 16.00 msza św.

Modlitwa w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach w pierwszy piątek
Wielkiego Postu w szczególny sposób przy-
pomina nam bolesną mękę Jezusa i Jego
konanie na krzyżu i przybliża wielkie miło-
sierdzie dla świata całego.

W drodze powrotnej planujemy kolejne
pielgrzymki. Ksiądz Infułat dzieli się z nami
wrażeniami z ostatniego pobytu w Ziemi
Świętej.                              Maria Zadora

(ciąg dalszy ze str. 5)

 Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:
Śp. Joanna Dolna, ur. 1925 r., zam. Pl. Jana Pawła II
Śp. Maria Ordyńska, ur. 1916 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Marianna Leń, ur. 1935 r., zam. Os. XX-lecia

Pogrzeb

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę marca, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosławień-

stwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych Rodzi-
ców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Laura Spisak
Norbert Szczepański
Otylia Ochman
Emilia Gołąb
Justyna Kiernoziak

Aleksandra Augustyniak
Szymon Gnojek
Kacper Romański
Julia Dziedzic
Agnieszka Garus

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.
Mateusz Dudziński, syn Roberta i Zofii
Jerzy Kołodziejczyk, syn Michała i Albiny
Weronika Graff, córka Tomasza i Aleksandry
Krzysztof Oraczewski, syn Jerzego i Marty
Natalia Kaczmarczyk, córka Rafała i Agnieszki
Oliwier Świątek, syn Macieja i Dagmary
Oliwia Szczurek, cóka Krzysztofa i Urszuli
Antonina Koim, córka Grzegorza i Julii
Emilia Wójcik, córka Mirosława i Katarzyny
Stanisław Dzierżawski, syn Łukasza i Anny



-3-

Intencje mszalne: II Niedziela Wielkiego Postu 04 marca 2007

(ciąg dalszy na str. 4)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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1. Zebranie Rady Duszpasterskiej jest
dzisiaj o godz. 16.00. Zapraszamy.

2. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
wyjazd na Dzień Skupienia do Harmęż
w sobotę 10 marca. Koszt 12,- zł. Wyjazd
o godz. 8.30. Zapisy w zakrystii.

3. Zachęcamy parafian, by w Wielkim
Poście ograniczyli oglądanie telewizji - za-
stępując ją lekturą i medytacją Pisma Świę-
tego, dobrą książką, katolicką prasą, mo-
dlitwą i rozmową z bliskimi. Biblioteka pa-
rafialna czynna jest w środy od 16.00 do
17.30 i w niedziele od 10.00 do 12.00.

4. W kaplicy domu katolickiego zbiera-
my chętnych do ożywienia swej wiary.

Katechezy neokatechumenalne dla doro-
słych oraz młodzieży są w poniedziałki oraz
czwartki o godz. 18.30. Serdecznie zapra-
szamy do udziału.

5. W przyszłą niedzielę dzieci z grupy
misyjnej będą przy kościele zbierały ofiary
na pomoc polskim misjonarzom pracują-
cym w krajach misyjnych.

6. Caritas Archidiecezji Krakowskiej za-
chęca do niesienia pomocy biednym, po-
przez nabywanie w naszej bazylice baran-
ków wielkanocnych, a także skarbonek
wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina
składa ofiary, które przyniesie do kościoła
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Za półtora miesiąca młodzież z klas III
gimnazjum przyjmie sakrament bierzmowa-
nia. W dawnych katechezach podkreślało
się, że jest to sakrament dojrzałości chrze-
ścijańskiej. Chciano w ten sposób ukazać
piękno Ducha Św. zstępującego na bierz-
mowanego, który czyni go dojrzałym
w wierze i daje mu moc świadczenia swo-
im życiem o wierze. Współcześnie w przy-
gotowaniu do tego sakramentu podkreśla
się raczej, że jest to sakrament wtajemni-
czenia w życie wiary, nadziei i miłości. Uczy
się kandydatów, że przyjmując go pragną
dzięki pomocy Ducha Św. rozsmakować
się w życiu chrześcijańskim. Dla ułatwie-
nia młodzieży do podjęcia zadań katecheci
nakłaniają, aby w ramach przygotowania
częściej chodzili do spowiedzi, a także po-
znawali piękno indywidualnej i liturgicznej
modlitwy.

Mój niepokój
Bardzo istotną cechą wiary człowieka jest

jego codzienna modlitwa. W rozmowie
z Bogiem wciąż powinna okazywać się po-
korna postawa: „Panie, naucz mnie modli-
twy”. Człowiek wciąż musi rozwijać du-
cha modlitwy. Obecnie często pisze się
i mówi o tak zwanej „szkole modlitwy”.
Wiadomo, że można ukończyć szkołę pu-
bliczną, średnią i wyższą. Nie jest też ta-
jemnicą, że uczeń może być umysłowo
ograniczony, że uczęszcza do szkoły życia.
Zasadniczo różni się uniwersyteckie wy-
kształcenie od szkoły gimnazjalnej. To inny
poziom. W modlitwie można pozostać na
poziomie bezmyślnego odmawiania pacior-
ka. Należy jednak wchodzić na coraz wy-
ższy poziom – nie tylko modlitwy ustnej,
czy myślnej, ale nawet i kontemplacyjnej.
Jeśli współcześnie tak dużo mówi się o war-
tości szkoły i mądrzy rodzice inwestują
w nauczanie swojego dziecko – to jakżeby
Kościół nie miał zachęcać do wejścia

Pomoc charytatywna
W niedzielę 18. lutego w przykościelnej zbiórce na pomoc dla biednych naszej parafii

Zespół Charytatywny zebrał ogółem kwotę 3.252,73 zł. Z tego u Ojców Karmelitów
865,01 zł, a u Sióstr Nazaretanek 217,66 zł.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Imieniem Zespołu Charytatywnego,

Stanisława Bandoła

Poniedziałek 5 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Magdalena Zawiła
    7.30 Śp. Stefania i Józef Siłkowscy
    8.00 Śp. Krystyna Michalska
  12.00 Śp. Barbara Pytlowska
 18.00 Śp. Janina Witek

Śp. Stanisław - r. śm.

Wtorek 6 marca
    6.00 Śp. Anna Kucharska
    7.00 Śp. Janina Pamuła
    7.30 Śp. Magdalena Zawiła
    8.00 Śp. Krystyna Michalska
  12.00 Śp. Janina Nicieja
 18.00 Śp. Janina Witek

Śp. Eleonora, Franciszka i Jan Migdałkowie

Środa 7 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Magdalena Zawiła
    7.30 Śp. Janina Witek
    8.00 Śp. Anna Kucharska
  12.00 Śp. Krystyna Michalska
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  9 marca
    6.00 Śp. Krystyna Michalska
    7.00 Śp. Janina Pamuła
    7.30 O zdrowie i błog, Boże dla Barbary i Anny
    8.00 Śp. Anna Kucharska
  12.00 Śp. Janina Witek
  18.00 Śp. Wojciech, Marianna, Franciszka

Śp. Maria, Bolesław z rodzicami

Sobota 10 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Anna Kucharska
    7.30 Śp. Edward Piskorz - 17 r. śm.
    8.00 Śp. Krystyna Michalska
  12.00 Śp. Janina Nicieja
  18.00 Śp. Janina Witek

Śp. Franciszka i Jan Nowak
Śp. Janina i Marian

Niedziela 11 marca
  6.00 Śp. Janina Pamuła
  7.30 W intencji Róż Różańcowych o zdrowie i błog

Boże dla członkiń V Róży
Śp. Józefa Rajda - 1 r. śm.

   9.00 Śp. Piotr Czaicki - 5 r. śm.
 10.30 Śp. Bogusław Lisko, rodzice
 12.00 Śp. Helena i Stanisław
 13.15 Roczki
 18.00 Śp. Krystyna Michalska

Czwartek  8 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Anna Kucharska
    7.30 Śp. Magdalena Zawiła
    8.00 Śp. Kunegunda Ryłko
 12.00 Śp. Krystyna Michalska
 18.00 Śp. Janina Witek

Śp. Zofia i Walerian Gąsior
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(ciąg dalszy ze str. 3)

ks. Proboszcz

w szkołę modlitwy. Wielki Post jest bardzo
przydatnym do ożywienia ducha modlitwy.
Chwalebną postawą człowieka jest jego
głód modlitwy.

Inną wartością chrześcijańską, którą
przygotowujący się do sakramentu bierz-
mowania musi w sobie pogłębić, jest udział
we Mszy Św. Dopóki uczestnictwo jest
wielkim ciężarem i smutnym obowiązkiem
niedzielnym – jest znakiem ubogich związ-
ków z Jezusem. Należy podjąć wysiłek, aby
msza św. była radosnym spotkaniem z Je-
zusem, który Siebie za nas ofiaruje. Papież
Jan Paweł II ostatnią encyklikę swego życia
poświęcił temu tematowi. Długoletnie i do-
głębne przemyślenia nad istotą chrześcijań-
stwa wyraził w tej ostatniej encyklice swe-
go życia. Napisał w niej, że Eucharystia,
czyli Najświętszy Sakrament buduje Ko-
ściół. O tyle przynależę do Kościoła Kato-
lickiego o ile uczestniczę we Mszy Św.,
przyjmuję Komunię Św., mam postawę
adoracyjną wobec Najświętszego Sakra-
mentu. Mój stosunek wobec Eucharystii
wyraża moją postawę wobec Jezusa. Czym
bardziej Msza Św. jest dla mnie potrzebą
serca i koniecznością każdej niedzieli tym
bardziej jest znakiem mojej dojrzałości
chrześcijańskiej. Jan Paweł II na jednym
ze światowych spotkań z młodymi użył od-
nośnie tego tematu słów: „Laboratorium
wiary”. Czym jest laboratorium dla wszel-
kich odkryć – tym msza św. jest miejscem
odkrycia piękna chrześcijaństwa.

W przygotowaniu do sakramentu bierz-
mowania podkreśla się również dobre prze-
żywanie sakramentu pokuty. Jest on nie

tylko spowiedzią, czyli z żalem wyznaniem
grzechów, ale ponad wszystko jest spotka-
niem słabego, grzesznego człowieka z Mi-
łosiernym, przebaczającym Chrystusem.
Człowiek przez swą skłonność do zła wcho-
dzi w bagno grzechu. Wydostać się z nie-
go nie może, jak tylko dzięki łasce Chry-
stusa. Przyjęcie sakramentu pokuty jest
uświadamianiem swojej grzeszności, z któ-
rej wyzwala Jezus. Jest też przyjęciem po-
mocy Bożej do lepszego życia. „W słabo-
ści ludzkiej, moc Boża się doskonali”.

Przyjąć sakrament bierzmowania to zna-
czy otworzyć się na moce Ducha Św., któ-
ry nieustannie będzie mi przypominał o pięk-
nie życia chrześcijańskiego. Wielką łaską
dla człowieka wierzącego jest radość
z modlitwy, uczestnictwa we Mszy Św.
i przyjmowania sakramentu pokuty.

Jeśli ktoś się mnie pyta, jakie są warunki
godnego przyjęcia sakramentu bierzmowa-
nia, to jestem przekonany, że tylko te trzy:
codzienna pogłębiona modlitwa, cotygo-
dniowe radosne uczestnictwo we mszy św.
i częsta spowiedź /miesięczna, czy kwar-
talna/ jako Boża pomoc do wyzwalania się
z grzechów.

Bierzmowanych powinna ogarnąć misyj-
na energia Kościoła. Marksiści mówili, że
dla wywołania rewolucji w jakimś kraju,
wystarczy 2% ludzi prawdziwie aktyw-
nych. W końcu ludzkość ciągle zależy od
aktywnych mniejszości. Istotne jest to, aby
owa mniejszość była aktywna w dobrym
sensie. Mają być zaczynem ewangeliczne-
go życia w świecie. Bierzmowanie jest sa-
kramentem aktywności chrześcijańskiej.

Lutowe pielgrzymowanie
Tradycyjnie w czwarty piątek miesiąca

grupa 40 pielgrzymów pod przewodnic-
twem ks. Infułata Jakuba Gila wyruszyła
na kolejną pielgrzymkę do Łagiewnik.
Celem naszego pielgrzymowania były nie
tylko Łagiewniki, ale i inne świątynie Kra-
kowa. Kraków, to bowiem miasto historii
wyrażającej polską tożsamość narodową.
Jest też kolebką naszej kultury chrześci-
jańskiej, która zawsze skupiała to, co naj-
lepsze i najszlachetniejsze w dziejach na-
rodu. Od roku 1000 siedziba biskupa, od
1925 raku arcybiskupstwa. Miasto świę-
tych, kultu cudownych obrazów i figur,
ongiś – z tej racji – zwane drugim Rzy-
mem. Od niepamiętnych czasów cel piel-
grzymek. Tym razem na drodze do na-
szego pielgrzymowania był najpierw ko-
ściół Bożego Ciała. Ufundowany przez
króla Kazimierza Wielkiego około roku
1340 – był głównym kościołem parafial-
nym Kazimierza. W roku 1405 – król Wła-
dysław Jagiełło sprowadził z Kłodzka ka-
noników laterańskich, którzy sprawują pie-
czę nad tym kościołem.

Należy on do najokazalszych świątyń
gotyckich Krakowa. W roku 2005 pod-
niesiony został przez Papieża Jana Pawła
II do godności bazyliki mniejszej. O jego
historii – bogatym wystroju, dowiedzieli-
śmy się z ciekawego opowiadania jedne-
go z kanoników.

Barokowe wnętrze wyróżnia się boga-
tym wystrojem rzeźbiarskim. Szczególnie
zwraca tu uwagę ołtarz główny, mający
18,5 m wysokości, składający się z 3.500
elementów rzeźbiarskich wykonanych
z drewna, niezwykle cenny przykład sztuki
snycerskiej. W ołtarzu obraz wyobrażają-
cy narodzenie Chrystusa.

W prezbiterium znajdują się piękne stalle
i organy z pierwszej połowy XVII wieku na-
leżące do najpiękniejszych w Polsce, a może
i w Europie.

W nawie bocznej kościoła znajduje się oł-
tarz z trumienką ze szczątkami bł. Stanisła-
wa Kazimierczyka. Był to miejscowy zakon-
nik zmarły w opinii świętości, czczony przez
ludność Kazimierza i Krakowa. Beatyfiko-
wał go w roku 1993 Jan Paweł II.

Opuszczamy piękną bazylikę, aby wędro-
wać dalej ulicami starego Krakowa do ko-
ścioła franciszkanów. Wytrawnym pielgrzy-
mom nie przeszkadza mróz i zimny wiatr
wiejący od Wisły. W świątyni przy Fran-
ciszkańskiej panuje półmrok, jest ciepło. Pa-
trzymy na wspaniałe witraże w prezbiterium
i nad chórem muzycznym, projektowane
przez Stanisława Wyspiańskiego. Modlimy
się w kaplicy Matki Bożej Bolesnej, gdzie
widnieje cudowny obraz Smętnej Dobro-
dziejki w otoczeniu aniołów trzymających
narzędzie Męki Pańskiej. W modlitwie pole-
camy Jej opiece ludzi chorych, cierpiących,
bezdomnych, bezrobotnych oraz nasze in-
tencje, z którymi pielgrzymujemy. Przejmu-
jąco brzmią słowa pieśni śpiewanej przez
nas: „Matko Najświętsza, do serca Twego,
mieczem boleści wskroś przeszytego, wo-
łamy wszyscy z jękiem ze łzami, Ucieczko
grzesznych, módl się za nami”.

Kościół ten, kaplica, był ulubionym miej-
scem modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła
II. Mówił o tym w Asyżu: „Często chodzi-
łem tam na prywatną modlitwę i odprawia-
łem Drogę Krzyżową. Nawiedziłem też
w tym kościele kaplicę Matki Bożej Bole-
snej. Chwile te dziś bardzo przyjemnie wspo-
minam”.

W gotyckich krużgankach klasztoru, sta-
nowiących swoistą galerię sztuki, podziwia-
my bezcenne gotyckie malowidła, a także

(ciąg dalszy na str. 7)


