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Cokolwiek uczyniliście
Od kilku już lat w pierw-

szym tygodniu Wielkiego
Postu mamy spotkanie re-
kolekcyjne z ludźmi, którzy
korzystają z pomocy chary-
tatywnej. Są one bardzo po-

trzebne, nie tyle tym, co potrzebują, ale tym
co dają. Różnego rodzaju ofiarodawcom
i dobroczyńcom. Wciąż na nowo uświa-
damiamy sobie, że raes miser – raes sacra.
Te słowa znaczą, że człowiek biedny jest

świętością w Kościele.
Święty Wawrzyniec
mówił o nich: „Klejnoty
Kościoła”. Troska
o różnego rodzaju biedy ludzkie są zawsze
podstawowym zadaniem Kościoła. Na nic
byłyby wielkie słowa o Ewangelii, gdyby
te stronice o miłosierdziu nie realizować.
Okres Wielkiego Postu ze zdwojoną natar-
czywością tę podstawową prawdę ewan-
geliczną natarczywie nam przypomina.

Podziękowanie
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innym! „

Jan Paweł II
Wspólnota Parafii pw. Świętej Rodziny

w Balicach pragnie serdecznie podziękować
Duszpasterzom oraz Parafianom Parafii
Ofiarowania NMP w Wadowicach za oka-
zaną życzliwość i wrażliwość serca na na-
sze potrzeby związane z budową Domu
Parafialnego i kościoła - widzialnego Domu
Bożego. Dziękujemy Wam za ofiary (7.846
zł) złożone podczas niedzielnych Mszy Św.,
25 lutego. Kładziemy ten dar u stóp ołta-
rza, w najpewniejszym banku; niech się
dzieli, pomnaża i procentuje dobrem, łaską
i szczęściem. W imieniu Parafian

ks. Jerzy Zuber proboszcz

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy
nas wspomagają i pamiętamy o nich
w modlitwie przed Bogiem w każdą I-szą
sobotę miesiąca w czasie wieczorów pa-
pieskich.

Pragniemy Wam życzyć obfitości Boże-
go błogosławieństwa i nieustannego orę-
downictwa Najświętszej Maryi Panny,
Waszej Patronki. Łatwiej jest nam wytrwale
budować Boży Dom gdy wiemy, że po-
wstaje on nie tylko dzięki naszemu trudo-
wi, ale również dzięki ofiarności życzliwych
serc.

Wyrażam wdzięczność za 9.050,- zł., które złożyliście w niedzielę 4 marca na remonty
naszej Bazyliki. Także składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na misje w ubiegłą
niedzielą przy kościele. Wynosiła 950 zł.

Miłość do Ojca Świętego

Jana Pawła II Wielkiego,
Opiekuna i Przewodnika Nasze-
go Duchowego - nasze serca
połączyła. Do Kany Galilejskiej
na Ziemię Świętą zaprowadziła.
Gdzie 14 lutego 2006 na zawsze
w wierze i miłości Dwoje w Jed-
no połączyła.

Od dnia śmierci Ojca Świętego
Jana Pawła II Wielkiegi codzien-
nie o Jego rychłą beatyfikację
i wyniesienie na ołtarze do Boga
Ojca się modlimy, o łaski wiary,
pokoju i miłości.

Ewa i Ryszrad Bal

ks. Proboszcz
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KO-
RYNTIAN:

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo niebieskie.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI WYJ-
ŚCIA: Wj 3, 1-8a. 13-15

EWANGELIA:  Łk 13, 1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

1 Kor 10, 1-6. 10-12

 Oto słowo Pańskie.

Powołanie Mojżesza Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią
rzeczy przyszłych

W tym czasie przyszli niektórzy i do-
nieśli Jezusowi o Galilejczykach, których
krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie,
że, ci Galilejczycy byli większymi grzesz-
nikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy po-
dobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża
w Siloe i zabiła ich, było większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozo-
limy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo
zginiecie».

I opowiedział im następującą przypo-
wieść: «Pewien człowiek miał drzewo fi-
gowe zasadzone w swojej winnicy; przy-
szedł i szukał na nim owoców, ale nie zna-
lazł.

Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy
lata, odkąd przychodzę i szukam owocu
na tym drzewie figowym, a nie znajduję.
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze
na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obło-
żę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,
w przyszłości możesz je wyciąć”».

Wskazówki wielkopostne
„W Wielkim Poście odchodź od stołu z

niewielkim uczuciem głodu. Dietetycy są
bardziej surowi: każą to robić przez cały
rok. Co trzecia osoba cierpi na otyłość” –
to siódma z dziesięciu wielkopostnych rad
kard. Godfrieda Danneelsa. Druga ze
wskazówek prymasa Belgii głosi: „Poszu-
kaj w niedzielnej Ewangelii krótkiego zda-
nia, które będziesz mógł rozważać przez
cały tydzień”. Trzecia: „Zawsze gdy ku-
pujesz jakąś rzecz, której nie potrzebujesz
do życia – artykuł luksusowy - daj także

coś ubogim lub organizacji dobroczynnej”.
Szósta: „Jeśli od kwadransa bez powodze-
nia przełączasz kanały, wyłącz telewizor
i weź książkę. Albo porozmawiaj z tymi, któ-
rzy mieszkają razem z Tobą”. Ósma:
„Przebaczać to więcej niż dawać”. Dzie-
wiąta: „Tyle razy obiecałeś komuś, że za-
dzwonisz lub przyjdziesz. Zrób to wresz-
cie”. Dziesiąta: „Nie daj się ciągle nabierać
na reklamy z obniżkami cen – rzeczywiście
są one o 30 proc. niższe, ale Twoja szafa
z ubraniami pęcznieje również o 30 proc.”.

Tygodnik Powszechny 10/2007

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę 04.03.2007r. odbyło się spo-

tkanie, któremu przewodniczył ks. Infu-
łat Jakub Gil. W spotkaniu uczestniczyło
4 księży oraz 28 członków Rady. Spotka-
nie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą,
a następnie przewodniczący Rady p. Bog-
dan Pamuła, po przywitaniu zebranych,
przedstawił tematy spotkania.

1.Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI
na Wielki Post – ks. Janusz Żmuda.

2.Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzona przez parafian – podsumo-
wanie i wnioski.

3.Rocznice związane z Janem Pawłem II
Wielkim–tradycją naszej parafii–ks. Infu-
łat Jakub Gil i p. Tadeusz Woźniak.

4.Relacje z pracy sekcji.

ad.1 Ks. Janusz przedstawił orędzie Pa-
pieża Benedykta XVI na Wielki Post – Oj-
ciec Święty wzywa nas do wytrwania pod
krzyżem, na którym Bóg składa ofiarę
swojego życia. W orędziu  na Wielki Post
papież mówi o dwóch rodzajach miłości
eros i agape. Pierwsza z nich to ludzka
miłość, którą przenosi Bóg na człowieka
i taką samą miłością go obdarza – ofiara
Syna na drzewie krzyża. Ta miłość po-
winna zainicjować drugą miłość agape -
bezwarunkową miłość Boga do człowie-
ka, która jest zdolna do samopoświęcenia
Boga w celu odkupienia grzechów czło-
wieka. Stojąc razem z Maryją i św. Janem
przy krzyżu (przy cierpiących i chorych),
należy właśnie w Wielkim Poście ofiaro-
wać pomoc i miłość potrzebującym. Pa-
pież zwraca również uwagę na dwa ele-

menty Sakramentów: Eucharystii – Krew
i Chrztu - Wodę.  By kochać człowieka trze-
ba być zakorzenionym w Sakramencie
Chrztu, a także w Sakramencie Eucharystii.
Wielki Post powinniśmy więc przeżyć w Sa-
kramencie Eucharystii i czerpać z Niej wielką
miłość.

ad. 2 Ks. Infułat podsumował tegoroczną
Adorację i podziękował prowadzącym za jej
przygotowanie. Na każdej Adoracji było od
30 do 100 uczestników.

ad. 3 Rocznice związane z Janem Paw-
łem II Wielkim – dyskusja na temat rocznic:

a/ urodziny 18.05
b/ wybór na Stolicę Piotrową 16.10,
c) przejście do domu Ojca – śmierć 02.04.
Ks. Infułat zachęca, aby młodzież nadal

włączała się w obchody tych uroczystości.
Pan Tadeusz Woźniak przytaczając słowa
Jana Pawła II „Totus Tuus”, pragnie zachę-
cić Parafię, aby w swoich uczynkach czy-
nienia dobra, naśladowali  Jego postawę.

ad. 4 Pani Maria Zadora przedstawiła re-
lację z pracy sekcji - zorganizowanie wy-
jazdu na jasełka do Kalwarii i dwóch spo-
tkań w czasie ferii zimowych. P. Zadora
przybliżyła również przygotowania do rado-
snych czwartków, które będą się odbywać
w wakacje.

Ks. Infułat przedstawił nowych członków
Rady do spraw wychowania dzieci i mło-
dzieży p. L. Satławę, p. Z. Walczak z mę-
żem oraz p. M. Zawiłę.

Kolejne zebranie Rady Duszpasterskiej
będzie zebraniem wyjazdowym.

Małgorzata Bandoła
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Poniedziałek 12 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Krystyna Michalska
    7.30 Śp. Janina Witek
    8.00 Śp. Krystyna Pławny
  12.00 Śp. Władysław Kosałka, zmarli rodzice i siostra
 18.00 Śp. Jadwiga Szatan

Śp. Kazimierz Gajos

Wtorek 13 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Krystyna Michalska
    7.30 Śp. Janina Witek
    8.00 Śp. Anna Kucharska
  12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy
 18.00 Śp. Maria Ziaja oraz dusze w czyśćcu cierpiące

O zdrowie duszy i ciała dla Czesława

Środa 14 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Krystyna Michalska
    7.30 Śp. Anna Kucharska
    8.00 Śp. Maria Zięba  - 7 r. śm.
  12.00 Śp. Julian Dyduch, żona Antonina i syn Tadeusz

oraz zmarli z rodziny
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  16 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Krystyna Michalska
    7.30 Śp. Janina Witek
    8.00 Śp. Mieczysław Tomski z rodziną i synem
  12.00 Śp. Łucja Gurdek
  18.00 Śp. Anna Kucharska

Śp. Zmarli z rodziny Kulisz i Matuszyk

Sobota 17 marca
    6.00 Śp. Anna Kucharska
    7.00 Śp. Krystyna Michalska
    7.30 Śp. Zbigniew Siłkowski
    8.00 Śp. Janina Witek
  12.00 Dziękczynno błagalna o zdrowie i błog. Boże dla

Stanisławy w 80 r. urodzin
  18.00 Śp. Ryszard Jakubik - 18 r. śm.

Śp. Łucja Gurdek

Niedziela 18 marca
  6.00 Śp. Stanisław Bigaj
  7.30 Śp. Józef Lurka, Józef Sowa

Śp. Józef Twardowski - 4 r. śm.
   9.00 Śp. Wiktoria Cierpiałek - 2 r. śm.
 10.30 Śp. Bogusław Lisko, rodzice
 12.00 Śp. Krystyna Michalska
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Wit Studnicki

Śp. Adam Studnicki - 1 r. śm.

Czwartek  15 marca
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Krystyna Michalska
    7.30 Śp. Łucja Gurdek
    8.00 Śp. Anna Kucharska
 12.00 O zdrowie i błog. Boże
 18.00 Śp. Stefania i Tadeusz Stopa

Śp. Jan Karolina Zamysłowscy

1. Przez cały miesiąc marzec, poświę-
cony św. Józefowi, po mszy św. o godz.
7.30 odmawiamy litanię do św. Józefa.

2. Zachęcamy wiernych do brania udzia-
łu w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorz-
kich Żali. Każdy, kto jest w stanie łaski
uświęcającej i uczestniczy w tych nabo-
żeństwach – zyskuje odpust zupełny.

3. W środę na godz. 17.00 zapraszają
naszych Parafian Ojcowie Karmelici do
udziału w Nowennie Tygodni ku czci św.
Józefa. W naszej Bazylice na Nowennie do
MB Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30
i 17.30, modlimy się o ducha pokuty.

4. W środę, czwartek i piątek są reko-
lekcje dla młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1,
dawnej Budowlanki.

5. W czwartek na godz. 17.00 zaprasza-
my członków Rycerstwa Niepokalanej.

6. W piątek 16 marca pielgrzymujemy na
Apel Jasnogórski. Wyjazd o godz. 16.00
koszt 25 zł. W tym dniu będzie zebranie
Akcji Katolickiej o godz. 16.30.

7. Caritas Archidiecezji Krakowskiej za-
chęca do niesienia pomocy biednym, po-
przez nabywanie w naszej bazylice baran-

ków wielkanocnych w cenie 5 zł., a także
skarbonek wielkopostnych. Do tych skar-
bonek rodzina składa ofiary, które przynie-
sie do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego.

8. Organizujemy nad morzem kolonie let-
nie dla dzieci i młodzieży. I turnus od 27.06
– 11.07. II turnus od 10.07 – 24.07. Koszt
kolonii 650 zł. Zapisy z zaliczką w kancela-
rii parafialnej w poniedziałki i czwartki od
godz. 9.00 do 10.00. W tym roku na kolo-
nii wprowadzimy naukę języków obcych
połączoną z zabawą.

9. Przygotowana młodzież III kl. Gim-
nazjum, przyjmie Sakrament Bierzmowa-
nia w pierwszy piątek 19 kwietnia o godz.
18.00. Udzieli go ks. bp Jan Zając.

10. W sobotę 24 marca organizujemy
wycieczkę na krokusy do Doliny Chocho-
łowskiej. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt wy-
cieczki 25 zł.

11. Zapraszamy na pielgrzymkę do Wil-
na w dniach 27 kwietnia do 3 maja –
w 100 rocznicę śmierci św. Rafała Kali-
nowskiego. Zapisy wraz z szczegółami w
kancelarii parafialnej.

Duża radość
W czwartek 1 marca podano telefonicz-

nie z Kurii Metropolitalnej w Krakowie, że
w piątek do Wadowic przybywa 6-osobo-
wa watykańska Komisja Trybunału Beaty-
fikacyjnego Jana Pawła II z jej przewodni-
czącym ks. Prałatem Sławomirem Oderem.
Celem tej wizyty było zbadanie stanu roz-
wijającego się kultu Jana Pawła II w Wa-
dowicach. Komisja Watykańska pragnęła
prześledzić, czy w Wadowicach osoba Jana
Pawła II otoczona jest modlitwą i religijną
czcią, a z drugiej strony, czy ta cześć nie

ma już charakteru wypaczonego – tzn. już
ukazywanie Papieża słowiańskiego jako
Świętego. Chodzi o bardzo ważną sprawę,
aby dopóki Kościół publicznie nie ogłosi,
że Papieżowi można oddawać cześć jako
błogosławionemu czy świętemu, dopóty
tego nie można czynić.

W związku z uroczystościami kwietnio-
wymi, często modlę się do Boga poprzez
przyczynę naszego Największego Rodaka,
aby obchody rocznicowe ukazały niesłab-
nącą miłość rodaków do Jana Pawła II. We
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ks. Proboszcz

wnętrzu mego serca powtarzam Ojcu Świę-
temu: „Ukochany Ojcze Święty, gdy żyłeś,
to często do nas żartobliwie mówiłeś: „Go-
rąco się módlcie, żeby papież pochodzący
z Wadowic nie przyniósł wam wstydu”.
Pamiętamy, jak bardzo wspieraliśmy mo-
dlitwą naszego Papieża. Teraz ja proszę Ojca
Świętego, żeby wyprosił u Boga łaskę, by
zachowanie Wadowiczan i ich postawy nie
przynosiły Jemu wstydu. Podobne myśli
napełniały mnie też przed przyjęciem do-
stojnych Gości z Watykanu.

W programie wizyty było nawiedzenie
Bazyliki, Domu papieskiego, oraz kolacja
na plebanii.

Delegacja przybyła do nas bezpośrednio
z lotniska w Pyrzowicach tuż przed godz.
18.00. Na moje nieśmiałe pytanie: „Jak będą
realizowali swój program?” odpowiedzieli
– że najpierw chcą nawiedzić papieski ko-
ściół. W tym czasie kończyła się Droga
Krzyżowa dla dorosłych, a także spora licz-
ba młodzieży przygotowująca się do sakra-
mentu bierzmowanie korzystała z sakramen-
tu pokuty. Watykańczycy tą ilością modlą-
cych się i spowiadających byli miło zasko-

czeni. Uważali, że jest to fenomenem ko-
ścioła Jana Pawła II. Ja im nie starłem się
tłumaczyć, że jest to przecież pierwszy pią-
tek Wielkiego Postu. W przemówieniu do
wiernych, po zakończonej Drodze Krzyżo-
wej, ks. Prałat Oder mówił, że Komisja pro-
cesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II pra-
gnęła nawiedzić dom i kościół, gdzie
wszystko w życiu Papieża się zaczęło.
Wspomniał również, że proces dotyczący
świętości Jana Pawła II na etapie diece-
zjalnym zakończy się 2 kwietnia. W tym
dniu cała dokumentacja zostanie złożona do
Kongregacji ds. Kultu. Mówił również
o specjalnym procesie tyczącym cudów za
przyczyną Jana Pawła II. Nie wskazał daty,
która oznaczałaby wyniesienie Naszego
Rodaka na ołtarze. Podkreślał jednak, że
czas czekania na tę wielką datę powinien
być wykorzystany pod kątem ożywienia
naszej wiary, nadziei i miłości. To mają być
wielkie, narodowe rekolekcje. Zastanawiam
się, jakie w naszej parafii, a może szerzej –
na ziemi wadowickiej – podjąć prace dusz-
pasterskie przygotowujące nas do tego
wielkiego wydarzenia.

Potrzebna jest ich rzetelna analiza i kry-
tyka zgodnie z warsztatem, jakim dyspo-
nuje historyk. Natomiast nie można przed
tymi papierami „klękać” i traktować ich jako
ostateczną wyrocznię.

Taka informacja może być traktowana
wyłącznie jako poszlaka, wymagająca rze-
telnych badań.

Ze smutkiem obserwuję reakcję niektó-
rych historyków, dla których te akta są
„biblią” czy świętością. Jest to naiwna

i fałszywa postawa. Zarówno do tych akt,
jak i do oceny ludzi należy podchodzić
z dużym krytycyzmem. Informacje tego
typu trzeba owszem przyjmować, ale nie
należy im święcie wierzyć. Trzeba je do-
kładnie sprawdzać. Zresztą tajna instruk-
cja SB z 1973 roku mówiła, że można za-
rejestrować rzekomego współpracownika
bez jego wiedzy i bez jego podpisu.

Wiadomości KAI Nr 8/2007

Ks. abp. Józef  Michalik uczy
na temat wiarygodności akt znajdujących się w IPN.

Matka Boża Licheńska
Jej opiekunowie to księża Marianie. Za-

łożycielem ich był o. Stanisław Papczyń-
ski. Jego beatyfikacja odbędzie się 16
września w Licheniu. Uroczystości prze-
wodniczyć będzie kardynał Tarcisio Ber-
tone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
Od śmierci o. Papczyńskiego mija w tym
roku 306 lat. Starania o jego beatyfikację
Marianie rozpoczęli w 50 lat po jego śmier-
ci. Niestety, późniejsze burzliwe dzieje
Polski – rozbiory i dwie wojny światowe
– opóźniły znacznie ten proces. Dopiero
w 1952 wznowiono proces beatyfikacyj-
ny, a w 1992 roku ogłoszono akt heroicz-
ności cnót o. Stanisława Papczyńskiego.
W 2001 roku wydarzył się cud za wsta-

wiennictwem założyciela Marianów, który
Benedykt XVI potwierdził dekretem w 2006
roku. Krewni ciężarnej kobiety, u której le-
karze stwierdzili śmierć płodu, modlili się
o pomoc i wstawiennictwo o. Papczyńskie-
go. Po kilu dniach lekarze po ponownym
badaniu – przeprowadzonym przed doko-
naniem zabiegu – stwierdzili, że dziecko żyje
i rozwija się.

Podaję tę informację, gdyż możemy być
uczestnikami tej uroczystości. Co o tym
sądzą nasi pielgrzymi?

Dodam, że w niedzielę 6 maja ma być
dokonana w Watykanie kanonizacja wielkie-
go Bernardyna o. Szymona z Lipnicy. Nie-
którzy z Czytelników pamiętają naszą piel-
grzymkę do uroczej miejscowości na ziemi
tarnowskiej, położonej niedaleko Łapanowa.

Szybkimi krokami zbliża się 2 kwiecień.
W tym roku będzie to Wielki Poniedzia-
łek. Poprzedzająca niedziela 1 kwiecień jest
Niedzielą Palmową. Pamiętamy, iż Jan
Paweł II ustanowił ten dzień jako Świato-
wy Dzień Młodzieży.

W Wadowicach w Niedzielę Palmową
będzie uroczysta msza św. o godz. 12.00.
Natomiast II rocznica śmierci będzie mia-
ła w tym roku charakter nie tylko smutny,
rocznicowy, ale także radosny z powody
zbliżającego wyniesienia Jana Pawła II na
ołtarze. Te dwa watki będą się przewijać
podczas naszych obchodów rocznico-
wych.

W poniedziałek 2 kwietnia zapraszamy
młodzież szkół średnich i gimnazjalnych z
Wadowic na godz. 11.00 do parafii św.
Piotra. Stamtąd pójdziemy Al. Fatimską

rozważając Drogę Krzyżową. Stacje rozwa-
żania przygotuje młodzież z wychowawca-
mi ze Szkoły Mechanicznej z Gorzenia.
Przed naszą bazyliką zakończy się Droga
Krzyżowa ok. godz. 12.00 i tutaj będziemy
uczestniczyli w specjalnym nabożeństwie
wprowadzającym w Komunie św. oraz
dziękczynienie. Młodzież Szkoły Budowla-
nej i Gimnazjum Nr 1 wraz ze swymi wy-
chowawcami postara się przygotować na-
bożeństwo eucharystyczne.

Wieczorem tego dnia dla dorosłych miesz-
kańców Wadowic będzie Droga Krzyżowa
od św. Piotra do Bazyliki. Rozpocznie się
o godz. 18.30. Uroczysta Eucharystia bę-
dzie o godz. 20.00 na pl. Jana Pawła II, a po
niej nabożeństwo papieskie do godz. 21.37.

Dzieląc się tym programem z Czytelnika-
mi – serdecznie zapraszam.

Ks. Proboszcz

Program II rocznicy śmierci Jana Pawła II

Ks. Proboszcz


