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Bronisz godności ludzkiej
I Niedziela Wielkiego Postu

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Wdzięczność
„Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować,
lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu,
a przecież sam nie jesteś, płacząc po kryjomu,
(...) jest taka wdzięczność kiedy chcesz dziękować za to, że niosą ciebie niewidzialne ręce

Ks. Jan Twardowski
Modlimy się za Jana Pawła II o rychłe wyniesienie na ołtarze

Maria, Mieczysław Zimer z dziećmi Wiolettą, Martą, Arturem

Kościół zawsze i wszędzie utrzymywał i utrzymuje, że
cztery Ewangelie są pochodzenia apostolskiego. Co bo-

wiem Apostołowie na polecenie Chrystusa głosili, to póź-
niej oni sami oraz mężowie apostolscy, pod natchnieniem
Ducha Świętego, na piśmie nam przekazali jako funda-

ment wiary, mianowicie czteropostaciową Ewangelię:
według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Bycia uczniem Chrystusa nie można się nigdy raz na zawsze nauczyć,
wyposażając się w system wartości, ocen, osądów moralnych,

który wystarczy konsekwentnie potem stosować w życiu.
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Słowo na niedzielę

Mt 4, 1-11  Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

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

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
RODZAJU:
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Rz 5, 12-19 Przestępstwo sprowadziło
śmierć, ale obficiej spłynęła łaska

EWANGELIA:

 Oto słowo Pańskie.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On
mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane:
„Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził
swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: „Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli
upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem
napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Niedziela kuszenia
I Niedziela Wielkiego Postu, zwana

tradycyjnie niedzielą kuszenia Pana Je-
zusa, przypomina najpierw prawdę
o ludzkiej egzystencji uwikłanej w
grzech pierworodny. Oznacza to tym
samym, że w naszej naturze znajduje się
skłonność do zła, że jest w niej jakiś
trwały defekt, który sprawia, że grzech
zawsze będzie częścią naszej historii. Nie
da się zatem wytłumaczyć zła, zwłasz-
cza moralnego, brakami wyniesionymi
z domu rodzinnego, nieodpowiednimi
systemami pedagogicznymi czy wadli-
wymi ustrojami społecznymi. Zło mo-
ralne pozostaje ostatecznie nie-
właściwym wykorzystaniem daru wol-
ności (I czytanie).

Skoro grzech i zło przerastają możliwości
ludzkie, na gruncie wiary szukamy odpowie-
dzi religijnych. W Chrystusie grzech jest prze-
zwyciężony przez łaskę (II czytanie). Jest źró-
dło chrześcijańskiej nadziei, powód, dla które-
go zawsze warto podejmować wielkopostny
motyw nawracania i pojednania z Bogiem.

Skoro nawet Jezus był kuszony przez dia-
bła, nie należy być naiwnym, że i nas taka
rzeczywistość miałaby nie dotyczyć. Ewan-
gelia o kuszeniu jest nie tylko, jak zauważa 12.
prefacja, przykładem, jak postępować z po-
kusami, ale również przypomnieniem zobowią-
zań chrzcielnych. W tradycji polskiej Wielki
Post jest przede wszystkim okresem pasyjnym
i czasem nawrócenia i pokuty. Jest zatem do-
bra okazja, by przypomnieć dynamiczny cha-
rakter chrztu, który domaga się ciągłej pracy
z łaską tego sakramentu.

Z życia klubu seniora „Pod Plebanią”
Nasz klub - klub „Pod Plebanią” tak mówi coraz więcej wadowiczan. To tu spotyka-

my się w każdy czwartek o godz. 16-tej. To dla nas Adaś Dec układa teksty piosenek,
dobiera melodie. Właśnie przyniósł nową, która brzmi:

W naszej „Piwnicy pod Plebanią”
nad nami czuwa „Dobry Anioł”,

On nam pozwala z sobą być,
cieszyć się życiem, marzyć, śnić.

Tu każdy czuje się potrzebny,
duchem bogatszy chociaż biedny.

A na kolejne życia dni,
mamy maksymę, która brzmi:

Ref. Dzielmy się wszyscy, bo tak trzeba,
otwartym sercem, kęsem chleba.

Puśćmy w niepamięć wszelkie żale,
dziś każdy dzień jest dla nas darem.

Dzielmy się ludzką życzliwością,
witajmy dzień każdy z radością.

Nie oglądajmy się za siebie,
a Bóg pośpieszy nam w potrzebie.

Będzie to zapewne nasz nowy hymn.
Bo właśnie tutaj w Klubie „Pod Pleba-
nią” wszyscy nawzajem czujemy się
sobie potrzebni. Połączyły nas rozmo-
wy, dyskusje, śpiewy. lleż tu odbyło się
uroczystości, np. w ostatnim okresie:
Andrzejki, św.Mikołaj, Wigilia, Dzień
Babci i Dziadka, Wieczór kolêd, Ostatki.

Wszyscy je bardzo prze¿ywaliœmy
Jest nas coraz wiêcej–blisko 50 osób.
Cieszymy siê z tego bardzo. Gdy prze-
kraczamy próg klubu, towarzyszy nam
radoœæ i uœmiech. To dziêki atmosferze,
jak¹  uda³o siê wspólnie stworzyæ.

„Dzieñ Babci i Dziadka”  – na d³ugo
pozostanie w naszej pamiêci. Dzieci ze
œwietlicy Sióstr Nazaretanek, prowadzo-
nej przez s.Malwinê, przedstawi³y mon-
ta¿ s³owno-muzyczny pe³en ciep³ych

„Dziś klub „Pod plebanią” śle Ci życzenia,
oby się spełniły Twe marzenia.
Wielebnemu ks. Proboszczowi

życzymy radości, ludzkiej życzliwości”.
Nie zabrakło kwiatów i tradycyjnego

„Sto Lat”.

Jesteśmy ks. Infułatowi niezmiernie
wdzięczni za to, że zgodził się, aby przy
parafii powstał klub seniora. Dziękujemy
za życzliwość i dobroć. Spotykamy lu-
dzi dobrej woli, którzy wspierają naszą
działalność. Są to: Zakłady Cukiernicze
„Skawa”, „Maspex”, oraz właściciele
sklepów pamiątkarskich, to dzięki nim
każdy z seniorów otrzymał paczki.

Seniorzy

słów skierowanych do seniorek i senio-
rów, a następnie wszyscy otrzymali słod-
kie upominki.

W tłusty czwartek w klubie tradycji
stało się zadość. Stoły uginały się od pącz-
ków, ciast przygotowanych wg własnych
przepisów. Gościła wędlina, sałatki, owo-
ce, itp. Każdy przyniósł, co mógł i cie-
szył się, że dzieli się z drugim. Co ty-
dzień przychodzi do klubu ks. proboszcz
Jakub Gil. Raduje się razem z nami,
a nowych gości wita uśmiechem i do-
brym słowem.

W tym dniu, tj. 31 stycznia złożyliśmy
ks. Proboszczowi życzenia w związku
z 10. rocznicą objęcia Parafii Ofiarowa-
nia NMP w Wadowicach – oczywiście
była to piosenka A. Deca, którą wspó1nie
śpiewaliśmy:
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Intencje mszalne: I Niedziela Wielkiego Postu - 10 lutego 2008 r.

Poniedziałek  11 luty
    6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświęt-

szej w intencji za dusze zmarłych
    7.00 Śp. Józef
    7.30 Śp. Maria, Zofia, Tadeusz, Michał, Tadeusz
    8.00 Śp. Stanisław Rajda
  12.00 Śp. Maria Zawadzka
  18.00 Śp. Paweł Kurek

W 25. r. ślubu Anny i Tadeusza
z prośbą o dalsze błogosławieństwo

Wtorek 12 luty
    6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświęt-

szej w intencji za dusze zmarłych
    7.00 Śp. Maria Zawadzka
    7.30 Śp. Stanisław Rajda
    8.00 Śp. Czesław Jarosz
  12.00 W int. Grażyny i Andrzeja w 25. r.ślubu

z prośbą o dalsze łaski i bł. Boże dla całej rodziny
  18.00 Sp. Grzegorz Sporek

Śp. Tadeusz Wójcik, Rudolf i Rozalia Wiktor

Środa 13 luty
    6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajświęt-

szej w intencji za dusze zmarłych
    7.00 Śp. Maria Książek
    7.30 Śp. Władysław Graca
    8.00 Śp. Maria Zawadzka
  12.00 Śp. Władysław Podgórny
  18.00 W intencjach osób, które proszą o

mszę św. podczas nowenny

Piątek 15 luty
    6.00 Śp. Maria Zawadzka
    7.00 O zdrowie Ojca i Wandy Hlebicka
    7.30 Śp. Leokadia Szklarczyk
    8.00 O zdrowie i bł. Boże dla Zofii Oleksy w 75 r. urodzin

Śp. Jan Pomietło w 21 r.śm.
  12.00 Śp. Władysław Płaszewski
  18.00 Sp. Helena Byrska - 5 r. śm.

W 19 r. urodzin Tomka z prośbą
o szczęśliwe zdanie matury

Sobota 16 luty
    6.00 Śp. Leokadia Szkalrczyk
    7.00 O Światło Ducha św. dla Dagmary i pomoc w nauce
    7.30 Śp. Jerzy Ślusarczyk
    8.00 Śp. Jan Oleksy
  12.00 Śp. Honorata Nosal
  18.00 Sp. Grzegorz Sporek

Śp. Zenona Łągiewka

Niedziela 17 luty
  6.00

  7.30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł.  Boże dla Olgi
i Tadeusza Pitułej w 50 r. ślubu
Sp. Józef Sowa - 11 r.śm.

   9.00 Śp. Henryk Koźbiał
 10.30 Śp. Grzegorz Sporek
 12.00 Śp. Marek Zaczyński - 20 r.śm.
 13.15 Chrzty
 17.00 Gorzkie Żale
 18.00 Śp. Maria Gugulska - 1 r.śm.

Czwartek  14 luty
    6.00 Śp. Leokadia Szklarczyk
    7.00 Śp. Stanisław Rajda
    7.30 Śp. Maria Zawadzka
    8.00 Śp. Władysław Płaszewski
  12.00 Śp. Maria Książek
  18.00 Śp. Krzysztof Ślusarczyk

Śp. Stanisław Rajda

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. W tym tygodniu są rekolekcje dla
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3.

2. W poniedziałek, 11 lutego w wspo-
mnienie objawienia Matki Bożej w Lour-
des, z woli Ojca Świętego obchodzimy
XVI Światowy Dzień Chorego. Wszyst-
kich, którzy się źle mają, zapraszamy
w tym dniu na mszę św. o godz. 12.00.
W tym dniu obchodzimy 150-lecie obja-
wień Matki Bożej w Lourdes.

3. W okresie Wielkiego Postu nabożeń-
stwo Gorzkich Żali odprawiamy w nie-
dziele o godz. 17.00. W piątki uczestni-
czymy 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 codzien-
nie po Mszy Św. o godz. 8.00, 12.00 oraz

15.00. Zachęcamy wiernych do udzia-
łu 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. Obowiąz-
kiem każdego katolika jest uczestnicze-
nie w rekolekcjach wielkopostnych.
Prosimy o udział dorosłych, młodzieży
i dzieci.

5. W sobotę 16 lutego pielgrzymuje-
my na Jasną Górę. Wyjazd o godz.
16.00. Koszt przejazdu 25 zł.

6. W przyszłą niedzielę kazania na
Mszach Św. wygłosi ks. Wojciech Mo-
mot – jest to kapłan chory na stward-
nienie rozsiane.

Dom Ojca Świętego sercem naszego miasta
W ubiegłym roku 2 września 2007 r.

Ojciec Św. Benedykt XVI odbył piel-
grzymkę do Loreto, które jest wielkim
sanktuarium maryjnym we Włoszech.
Ranga tego miejsca wyraża się obecno-
ścią domku przeniesionego z Efezu,
w którym spędziła ostatnie lata Najświęt-
sza Maryja Panna. Tradycja tego miejsca
mówi, że podczas wypraw krzyżowych
maryjny domek w Efezie rozebrano, aby
zabezpieczyć go przed muzułmanami
i przeniesiono go do Loreto, a następnie
wokół tego domku wybudowano wielkie
sanktuarium maryjne, którym opiekują się
Ojcowie Franciszkanie. Zabudowanie
domku maryjnego w Loreto, podobne jest
do budowy Bazyliki Matki Bożej Anielskiej
w Asyżu, w którym znajduje się maleńki
kościółek Porcjunkula. Obydwa te, bar-
dzo czczone miejsca w Asyżu i Loreto, są

uczęszczane przez liczne rzesze piel-
grzymów. Tak franciszkańska Porcjun-
kula jak również maryjny dom w Efe-
zie mają swoją przejmującą historię.

Dla nas Polaków, maryjne sanktu-
arium w Loreto ma swoją wagę rów-
nież i przez to, że znajduje się tam pol-
ski cmentarz – żołnierzy walczących
podczas ostatniej wojny, którzy ginęli
„za naszą i waszą wolność”. Cmentarz
Loreto przypomina nam inny cmentarz
– setek Polaków pod Bolonią, a także
na Monte Cassino. Ginęli Polacy za
naszą i waszą wolność. Często bardziej
za waszą „niżeli za naszą”.

W sanktuarium w Loreto Ojciec
Święty Benedykt XVI spotkał się
z włoską młodzieżą. Na zakończenie

(cd. na str. 4)

Zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu i innych sanktuariów Włoch
w 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II   w terminie 28.03 do 03.04.2008 r. Koszt 1.100,- zł

/wszystkie koszty/. Zapisy w kancelarii parafialnej. Informacje tel. kom. 0 888 123 000
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W najbliższy poniedziałek przeżywa-
my Światowy Dzień Chorego. Przez
moją ostatnią chorobę, którą przeżywa-
łem, a ślady jej wciąż noszę – wszyscy
chorzy parafianie stali mi się jeszcze bliż-
si. Wiem, jak człowiek podczas choro-
by jest całkowicie uzależniony od in-
nych. Szuka u innych pomocy. Sam nie
bardzo może sobie poradzić. Wiem, jak
bardzo ludzie – rodzina, szpital może
choremu pomóc, albo też zostawić go
bez opieki. Może być dla chorego na-
dzieją, lub też powiększyć jego bezna-
dziejny stan.

Chory człowiek jest całkowicie zależ-
ny od innych ludzi. Tym bardziej po-
winna się w nim rozwijać świadomość
zależności od Boga. Ludzie człowieka
mogą opuścić, mogą go nie rozumieć –
lecz Bóg jak najlepszy Ojciec, będzie się
pochylał nad chorym, jak nad swoim
najukochańszym dzieckiem. Będzie

swojej dwudniowej pielgrzymki Papież
przemówił do mieszkańców tego mia-
steczka. Powiedział wtedy takie słowa:
„Nie zapominajcie nigdy, że przypadł
wam w udziale wielki przywilej, jakim
jest życie w cieniu świętego domu. Ko-
rzystajcie z niego, by prowadzić z Ma-
ryją, naszą niebieską matką, synowski
dialog, pełen ufności i miłości. Swoją
gościnnością dawajcie odwiedzającym
i czcicielom codzienne świadectwo o tej
matczynej miłości, którą Maryja w tym
miejscu pragnie obdarzać wszystkie
swoje dzieci. Niech święty dom będzie
rzeczywiście centrum i sercem wasze-
go świętego miasta”.

Przytaczam papieskie słowa, podkre-
ślające piękno i ważność maryjnego
domu po to, żeby mieszkańcom Wado-
wic po raz kolejny uzmysłowić wielką
wartość domu, w którym przez 18 lat
mieszkał Jan Paweł II – największy Pa-
pież ostatnich czasów.

Słyszę czasami jak niektórzy pielgrzy-
mi, a także i mieszkańcy mówią, że
w Wadowicach jest mało pamiątek po
Ojcu Św., że koniecznie trzeba się sta-
rać o znaczące relikwie Papieża. Przy-
znaję tym adwersarzom pewne racje,
chciałoby się mieć wiele znaczących pa-
miątek po Ojcu Św. naszym najwięk-
szym Rodaku. Chcemy jednak pamię-
tać, że niezwykłą relikwią po Ojcu Św.
jest dom, w którym mieszkał, a także
kościół Ofiarowania Najświętszej Ma-
ryi Panny, gdzie przyjmował pierwsze
sakramenty św. W nim rozwijał swoją
dziecięcą i młodzieńczą pobożność. Jak-
że nie przytoczyć po raz kolejny słów
Papieża Benedykta XVI, który w Lore-

to mówił: „Niech święty dom będzie rze-
czywiście centrum i sercem waszego
miasta.” Dlatego święty, bo zamieszki-
wał w nim wielki kandydat na ołtarze Jan
Paweł II. Myślę, że ten święty dom, to
dom obok kościoła, ale także i sama ba-
zylika jako święty dom. Te dwa miej-
sca powinny być centrum i sercem na-
szego miasta.

Gdy Papież wskazuje mieszkańcom
Loreto na ich wielkość, która polega na
tym, że przypadł im w udziale wielki
przywilej jakim jest życie w cieniu świę-
tego domu – myślę, parafrazując papie-
skie słowa, że nam mieszkańcom Wa-
dowic przypadł wielki przywilej ociera-
nia się codziennego o te święte domy.
Gdy Papież mówi, aby mieszkańcy Lo-
reto prowadzili synowski dialog, pełen
ufności i miłości, z Maryją – to jakże my
w Wadowicach nie mamy prowadzić
codziennie dialogu pełnego ufności i mi-
łości z naszym Papieżem.

Często słyszę teraz jak dziennikarze
piszą, że mamy czekać na wyniesienie
Jana Pawła II na ołtarze. Niewiadomo
kiedy to nastąpi. W każdym razie nie
szybko. Czytając te słowa myślę, że one
nas usypiają. Kształtują w nas bierne
postawy. Czekać. Myśmy w Wadowi-
cach powinni codziennie prowadzić sy-
nowski dialog z naszym Rodakiem – pro-
sząc go o pomoc w różnorakich naszych
życiowych zdarzeniach.

Jeśli święty dom rodzinny oraz Dom
Boży ma być centrum i sercem naszego
miasta, to naszym zadaniem jest kształ-
towanie naszych domów i rodzin we-
dług zaleceń Jana Pawła II. Nie na próż-
no tego Papieża z Wadowic nazywa się
Papieżem rodzin.

Do chorych
mówił: „choćby ojciec i matka opuścili
swoje dziecko, ja ciebie nie opuszczę”.
Rozwijające się w ostatnich latach na-
bożeństwo do Miłosiernego Chrystusa
– bardzo podkreśla tę prawdę.

Drodzy chorzy! Jesteście mi bardzo
bliscy. Ogarniam was serdeczną mo-
dlitwą –  prosząc o wszelką pomoc
w waszym trudnym położeniu. Mam
wielką cześć dla tych, którzy chorym
pomagają. Dla rodzin, dla Służby Zdro-
wia. Drodzy Lekarze i Pielęgniarki, oraz
inni Pracownicy pomagający w odzy-
skaniu zdrowia – wasza praca nigdy nie
jest do przecenienia. Każdy chory
wszystko da, byle tylko odzyskać zdro-
wie. Na pewno daje lekarzom i pielę-
gniarkom wiele dowodów wdzięczno-
ści za różnoraką pomoc. Bogu także
chory staje się bliższy, bo doświadczył
swojej pełnej zależności od jego niezba-
danych wyroków boskich.

ks. Proboszcz

Dla czcicieli Ojca Pio
W kwietniu trumna z doczesnymi

szczątkami św. Ojca Pio zostanie wy-
stawiona na kilka miesięcy na widok
publiczny. Ekshumacja włoskiego za-
konnika, jak poinformowali jego współ-
bracia kapucyni, wykorzystana zosta-
nie do oceny stanu jego szczątków. Ini-
cjatywa zaaprobowana przez Watykan,

została entuzjastycznie przyjęta przez
czcicieli św. Ojca Pio. Wypada ona
w 40-lecie pogrzebu Świętego, który
odbył się 26 września 1968 r. Wcześniej-
sze nieoficjalne pogłoski o przeniesieniu
jego szczątków z krypty w kościele
Matki Bożej Łaskawej do nowej bazyli-
ki spotkały się z protestem wiernych.

Święci tego tygodnia: w czwartek – Święto Świętych Cyryla, mnicha
i Metodego, biskupa, patronów Europy.
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