Wiele współczesnych akcji i zbiórek pieniędzy na cele
charytatywne, przeprowadzanych w świetle jupiterów
i kamer, nie ma nic wspólnego z chrześcijańską jałmużną. Chrześcijanin daje jałmużnę wtedy, gdy czyni
to dyskretnie i ze względu na Boga napisał bp Wiktor Skworc w liście na Wielki Post.
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Serdeczne Bóg zapłać
W niedzielę 17 lutego w przykościelnej
zbiórce na pomoc biednym rodzinom naszej parafii, oraz pomoc polskim misjonarzom, zebrano ogółem 4.505,79 zł. W tym
u oo. Karmelitów 1205,67 zł, a u s. Naza-
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retanek 255,56 zł. Przy bazylice zebrano
3044,56 zł. Z tej sumy przeznaczono na
misjonarzy 1700 zł. Z pozostałych pieniędzy Zespół Charytatywny będzie mógł kupować lekarstwa dla biednych naszej parafii. Wszystkim Ofiarodawcom za hojność
składamy serdeczne Bóg zapłać
Do użytku parafialnego
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„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” - te słowa Chrystusa On rozumiał najlepiej. Był
nam drogą do Boga. Był uosobieniem i Strażnikiem prawdy. Całe swe życie poświęcił,
byśmy stawali się lepszymi ludźmi.
Mija juz kilka lat bez Jana Pawła II, lecz Jego świadectwo zawsze będzie z nami.
Modlimy się o rychłe włączenie Ojca Świętego Jana Pawła II w poczet Świętych.
Rodzina Kwartników

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LIPIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
WYJŚCIA:

STU ŚW.PAWŁA AP. DO RZYMIAN:

Wj 17,3-7
Woda wydobyta ze skały

Rz 5,1-2.5-8
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego

Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli

EWANGELIA:

J 4,5-42 Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola,
które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus
zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi
pić! Jego uczniowie bowiem udali się
przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar
Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci
mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go
wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie
masz czerpaka, a studnia jest głęboka.
Skądże więc weźmiesz wody żywej?
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego
Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego
bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej
Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę,
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na
wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryska-

jącej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego
kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć
Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, niewiasto,
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze,
ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy
czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem
już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest
duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła
do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz,
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus:
Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby
u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni.
I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo,
a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy
usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On
prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Oto słowo Pańskie.
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Z radością zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Karol Wysowski, syn Tomasza i Marty
Bartłomiej Garus, syn Rafała i Doroty
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Śp. Marek Janczak, ur. 1955 r.,
Śp. Władysława Sarnecka, ur. 1910 r., zam. ul. EiK Wojtyłów
Śp. Stanisław Górak, ur. 1933 r., zam. ul. Wadowity
Śp. Julia Urbaniec, ur. 1920 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Janina Zając, ur. 1939 r., zam. Żródlana
Śp. Zofia Biesaga, ur. 1923 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Stanisław Stawowczyk, ur. 1923 r., zam. Os. Piastowskie
Śp. Józefa Kłaput, ur. 1919 r., zam. ul. MB Fatimskiej
Śp. Kazimierz Gaweł, ur. 1921 r., zam. Jaworzno
Śp. Marian Pocztowski, ur. 1936 r., zam. Os. Jedność
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Warto wiedzieć
W ubiegłym roku do sanktuarium w Lourdes przybyło 6 mln pątników. Francuzów w tej liczbie nie było najwięcej. Do
tego miejsca przybywają pielgrzymi,
zwłaszcza chorzy, z całej Europy. W fatimskich uroczystościach wzięło udział 4,8
mln osób, co stanowi wzrost o 600 tys.
w porównaniu z 2006 rokiem. Zorganizowanych pielgrzymek naliczono w Fatimie

ponad 3900, z czego 2/3 przybyło z zagranicy, w sumie z 74 krajów świata. Najwięcej
pątników zanotowano wśród Hiszpanów
i Włochów. Jasną Górę nawiedziło 4,5 mln
pielgrzymów. Polacy to miażdżąca większość. Licheń odwiedziło 2 mln pielgrzymów,
Kalwarię Zebrzydowską 1,4 mln pielgrzymów. Wadowice 400 tys. pielgrzymów.
Trzeba zaznaczyć, że do polskich sanktuariów najwięcej przybywa Polaków.

Niezwykłe odkrycie
Podczas prac konserwatorskich prowadzonych w zakrystii przy bazylice oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej dokonano niezwykłego odkrycia. Na ścianie
spod kilkunastu warstw farby i tynku
wydobyto dość dobrze zachowane pozostałości malowanego ołtarza. Jest prawie
pewne, że to pierwszy ołtarz, w którym
był umieszczony obraz Matki Bożej Kal- -7-

waryjskiej. W pomieszczeniu, w którym
obecnie mieści się zakrystia, obraz był
przechowywany w latach 1642-1658,
czyli do czasu oficjalnego uznania go
przez Kościół za łaskami słynący. (Ołtarz powstał w latach 1642-1644). Teraz zostanie poddany konserwacji,
w czasie której wszystkie ubytki warstwy malarskiej zostaną uzupełnione - zapowiadają Ojcowie Bernardyni.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 25 luty
6.00 Śp. Maria Zawadzka
7.00 Śp. Alojzy i Stefania Latocha
7.30 Śp. Leokadia Szklarczyk
8.00 Śp. Janina Szymańska
12.00 Śp. Włodzimierz Płonka
18.00 Śp. Zenon Randak
Śp. Mieczysław Michałek
Wtorek 26 luty
6.00 Śp. Włodzimierz Płonka
7.00 Śp. Stanisław Rajda
7.30 Śp. Grzegorz Sporek
8.00 Śp. Maria Książek
12.00 Śp. Maria Zawadzka
18.00 Sp. Stanisław Kot
Śp. Stanisława Studnicka
Środa 27 luty
6.00 Śp. Grzegorz Sporek
7.00 Śp. Włodzimierz Płonka
7.30 Śp. Maria Książek
8.00 Śp. Maria Zawadzka
12.00 Śp. Stanisław Rajda
18.00 W intencjach osób, które proszą o
mszę św. podczas nowenny
Czwartek 28 luty
6.00 Śp. Włodzimierz Płonka
7.00 Śp. Maria Zawadzka
7.30 Śp. Stanisław Rajda
8.00 Śp. Olgierd Sentkowski - 3 r. śm.
12.00 Śp. Jerzy Szara
18.00 Śp. Maria Książek
Śp. Maria Palichleb

Piątek 29 luty
6.00 Śp. Stanisław Rajda
7.00 Śp. Maria Książek
7.30 Śp. Włodzimierz Płonka
8.00 Śp. Tadeusz Leśniak
12.00 Śp. Maria Zawadzka
18.00 Sp. Grzegorz Sporek
Śp. Andrzej Gruniew
Sobota 1 marca
6.00 Śp. Maria Zawadzka
7.00 Śp. Eugeniusz Kruk
7.30 Śp. Włodzimierz Płonka
8.00 Wynagradzającazagrzechy świata oraz obłog.Bożedla
Rycerstwa Niepokalanej iopiekuna Ks. Infułata
12.00 Śp. Albina Baran
Za Kościół,Ojca Św.Benedykta XVI,beatyfikację Jana
Pawła II,Duchowieństwo,Osoby Konsekrowane,Radio
MaryjaiTVTrwam
18.00 Sp. Grzegorz Sporek
Podziekowanie Bogu zaminiony rok zprośbą o błog.
Bożedla członków ŻywegoRóżańca
Niedziela 2 marca
6.00 Śp. Włodzimierz Płonka
7.30 Śp. Ryszard Malec - 6 .r śm.
Sp. Eugeniusz Kruk
9.00 Śp. Grzegorz Sporek
10.30 Śp. Bogusław i Tomasz Lisko
12.00 Śp. Jan Macięga
13.15 Chrzty
17.00 Gorzkie Żale
18.00 Śp. Zofia i Walerian Gąsior

Rekolekcje
Dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Sienkiewicza odbyły się z wielkim zaangażowaniem tak księży rekolekcjonistów – Sercanina i ks. Szydło z parafii św. Piotra, a także Dyrekcji i Nauczycielstwa tegoż Zespołu, jak i podmiotu, do którego skierowane zostało słowo
Boże, czyli dzieci i młodzieży. Serdeczny Bóg zapłać za taki sposób zorganizowania rekolekcji jak również taki sposób uczestnictwa.
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Czas nawrócenia
Wielki Post w polskiej tradycji posiada
przede wszystkim charakter pasyjny.
Aspekt pokutny, jakkolwiek wyeksponowany także, nie jest zazwyczaj łączony z misterium chrzcielnym. III Niedziela Wielkiego Postu stanowi zatem dobrą okazję do
zwrócenia uwagi na bogactwo tego wydarzenia i połączenia aspektu chrzcielnego z
wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tym
bardziej, że zarówno kolekta, i jak i modlitwa nad darami poruszają temat odpuszczenia win i odpokutowania za grzechy. Nie
bez powodu sakrament pokuty nazywany
jest „pracowitym, drugim chrztem”. Sama
idea nawrócenia zawiera w sobie powrót
do czegoś, co już w jakimś sensie było.
Chrześcijanin zatem powraca do Boga, którego spotkał i doświadczył w chrzcie świę-

tym i od którego to sakramentu zaczęło
się w nim życie z i według Ducha. Czytelne wskazówki, jak prowadzić i rozwijać takie życie, obok wspomnianych
już aspektów moralnych (zobowiązania
chrzcielne) i kerygmatycznych (aspekt
powołania prorockiego, otrzymywanego w chrzcie) podają modlitwy formularza mszalnego. Kolekta w sposób klasyczny wymienia tzw. najlepsze uczynki: modlitwę, post i jałmużnę, czyli zwraca uwagę na królewską zdolność każdego człowieka do czynienia dobra.
Uczestnictwo w Eucharystii jest ukoronowaniem tak prowadzonego życia
i jednocześnie pomocą, by prowadzić
je według tychże najwyższych zobowiązań podjętych na chrzcie świętym (modlitwa po Komunii).
Towarzystwo Chrystusowe

III Niedziela Wielkiego Postu - 24 lutego 2008 r.
1. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
zawiadamia, że kleryk naszej parafii Piotr
Kuglin, alumn Wyższego Seminarium
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej,
dnia 8 maja 2008 roku ma zamiar przyjąć
święcenia diakonatu. Przekazując parafianom tę piękną wiadomość, prosimy
o modlitwę w jego intencji. Jeśliby ktoś
w sumieniu był przekonany, że nasz kleryk nie nadaje się do przyjęcia tych święceń – niech zgłosi tę przeszkodę proboszczowi parafii.
2. 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.
3. W poniedziałek, wtorek i środę są rekolekcje dla młodzieży z Zespołu Szkół
Nr 1, dawnej Budowlanki.

4. W czwartek na godz. 16.30 zapraszamy członków Honorowej Straży
Serca Bożego.
5. Miesiąc marzec poświęcony jest
czci św. Józefa. Po Mszy Św. o godz.
7:30 odmawiamy litanię ku Jego czci.
6. W pierwszą sobotę miesiąc marca
zapraszamy na mszę św. o godz. 8.00
rodziców, którzy spodziewają się potomstwa, jak również członków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzimy chorych i starszych z sakramentami św. Prosimy o podanie adresów
w zakrystii lub kancelarii. Młodzież klas
I gimnazjum prosimy na spotkanie
o godz. 10:00, a klas II o godz. 11:00.
7. W przyszłą niedzielę 2 marca mija
kolejny miesiąc od śmierci Jana Pawła
II Wielkiego. W tym dniu zapraszamy
-3(cd. na str. 4)

10. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca do niesienia pomocy biednym, poprzez nabywanie w naszej bazylice baranków wielkanocnych w cenie 6 zł., a także
skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina składa ofiary, które przyniesie do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego.
11. W sobotę 8 marca organizujemy pielgrzymkę do Zakopanego. Wyjazd o godz.
7.00. Koszt 25 zł. /-/ ks. J.Gil - Proboszcz

(cd. ze str. 3)
wiernych na Mszę Św. o godz. 20:00,
podczas niej modlimy się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
8. Spotkanie Członków Rady Duszpasterskiej w przyszłą niedzielę o godz.
16.00.
9. Składka w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszego
kościoła. Przygotowujemy kaplicę Jana
Pawła II.

Umiejętność dzielenia się
Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na Wielki Post 2008 roku pisze:
„W tym roku pragnę wziąć pod uwagę
praktykę jałmużny, która jest konkretnym sposobem przyjścia z pomocą
temu, kto jest w potrzebie, a zarazem
praktyką ascetyczną, pozwalającą uwolnić się od przywiązania do dóbr ziemskich.” Jałmużna jest jednym z trzech
czynów pokutnych. Dwa pozostałe to
modlitwa i post. Jałmużna pomaga nam
wychodzić naprzeciw potrzebom bliźniego i dzielenia się z innymi tym, co
dzięki dobroci Bożej posiadamy. Jest
konkretnym naśladowaniem Boga, który się dzieli.
Wierzymy w Jedynego Boga, ale
w Trzech Osobach Boskich, jako Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Różnimy się od
religii żydowskiej, która bardzo silnie
podkreśla, że Jahwe jest Jedynym Bogiem i nie ma prócz Niego innego. Również inaczej widzimy Najwyższego Boga
niźli Islam, dla którego podstawowym
twierdzeniem jest iż Allach – jest Jedynym Bogiem. W religii chrześcijańskiej
Chrystus nauczył nas, iż jest jeden Bóg,
ale w Trzech Osobach Boskich: Ojciec,
Syn i Duch Święty. Naturą każdej z tych

-4-

Trzech Osób Boskich jest dzielenie się.
Bóg Ojciec, który odwiecznie rodzi Syna
posyła Go na świat, aby ludzkość odkupił. Syn Boży dzieli się Sobą z ludźmi,
będąc do ich dyspozycji. To dzielenie jest
takie, że ludzie wyniszczonego Jezusa
krzyżują. Jednocześnie Pan Jezus tak
bardzo jest do dyspozycji człowieka, ze
staje się jego pokarmem w Komunii świętej. Duch Święty, który pochodzi od Ojca
i Syna jest nieustannym Uświęcicielem
człowieka. Teolodzy piszą o Nim, że ma
rys macierzyństwa. Napełnia miłością.
Nieustannie w liturgii wołamy do Ducha
Świętego: „Przyjdź Duchu Święty i wyprostuj to co zgięte, napełnij Swą obecnością puste wnętrze człowieka.”
W chrześcijaństwie nie tylko wierzymy w Boga, którego istotą jest dzielenie
się swą obecnością z człowiekiem, ale
wezwani jesteśmy – byśmy takiego Boga
naśladowali. Człowiek wtedy jest dobrym wyznawcom chrześcijańskiego
Boga, gdy w Niego wierzy, ale również
Go naśladuje. Koniecznie chrześcijanin
musi się dzielić tak dobrami materialnymi jak i duchowymi. Często powtarzamy zdanie, ze nie ma człowieka tak biednego, który nie mógłby drugiemu czegoś ofiarować. Również nie ma człowieka tak bogatego, który nie mógłby przy-

jąć określonej posługi od innego. Człowiek wierzący w Chrystusa ma świadomość faktu, ze wszystko, co posiada to
ma dzięki Bogu. Tak dobra materialne jak
i duchowe. Wie, że z łaski Bożej jest tym
kim jest i to co ma. Pragnie, aby ta łaska
w nim nie była próżna. Piękno człowieka
i jego wysoka kultura chrześcijańska polega na tym, ze zawsze dając czyni to
z wdziękiem, z radością. Wesołego dawcę Bóg miłuje.
W dzieleniu potrzebna jest wielka wrażliwość na Boga i człowieka. Nigdy ten,
kto jest zapatrzony w siebie – nie będzie
zauważał ludzkiej biedy. Egoista, jeśli spostrzeże biedę, to zawsze siebie rozgrzeszy z potrzeby dzielenia się.
Święta siostra Faustyna w swoim
Dzienniczku modliła się: „Panie daj mi
miłosierne oczy, uszy, usta, ręce. Uczyń
mnie człowiekiem miłosierdzia.”
W określeniu biblijnym „jałmużna” najczęściej dostrzegamy pejoratywną treść

tego słowa. Powtarzamy więc bezmyślnie: „ja nie chcę żyć z jałmużny”, „ja
w ogóle nie potrzebuję jałmużny”. Takie postawy wyrażają niezrozumienie
bogactwa słowa, którym posługiwał się
Jezus w swoim nauczaniu.
Potrzeba dzielenia wpisana jest w naturę człowieka. Z małym dzieckiem muszą
się dzielić rodzice, by mógł wyróść na
dojrzałego człowieka. Starym, chorym
człowiekiem muszą się opiekować inni,
by mógł ten trudny okres w życiu przeżyć. Mężczyzna chce się dzielić sobą,
swoimi cechami psychofizycznymi z kobietą. Również kobieta rzadko chce spędzić życie samotnie. Z natury szuka partnera, z którym mogłaby podzielić się swoim niewieścim sercem. Dzielenie się jest
zawsze uzupełnianiem. Na tym polega
piękno jałmużny, do praktykowania której, w tym roku, w Wielkim Poście, zachęca Papież Benedykt XVI.

Zapowiedzi

ks. Proboszcz

Małżeństwo i kapłaństwo są sakraParafianie chcą wiedzieć, kto ma zamentami ściśle społecznymi. Budują
miar przyjąć sakrament małżeństwa,
wspólnoty tak świeckie, jak i kościela także sakrament kapłaństwa. Wiedza ta
ne. Stoją na straży rozwoju i bogactwa
potrzebna im jest, aby za kandydatów się
tak narodu, jak i kościoła. Dlatego cała
modlić, a jeśli byłaby rzeczywista przespołeczność jest odpowiedzialna za to,
szkoda–żeby o niej powiadomić właścikto przyjmuje sakrament małżeństwa,
we strony. W porównaniu z sakramenoraz kapłaństwa. Już od wielu lat przytem małżeństwa, sakrament kapłaństwa
jęło się w kościele podawanie informaprzyjmuje o wiele mniej osób. Podajemy
cji, kto ma zamiar przyjąć te sakramendzisiaj do publicznej wiadomości, że klety. Są to tzw. zapowiedzi. Dawniej oboryk z V roku seminarium krakowskiego
wiązkiem duszpasterza było podanie do
Piotr Kuglin–nasz parafianin, zamierza
wiadomości wiernych przez przeczytaprzyjąć święcenia diakonatu 8 maja 2008
nie nazwisk narzeczonych przed sumą
roku. Jak Bóg da, to w przyszłym roku,
w kościele parafialnym. Obecnie częz początkiem czerwca, przyjąłby sakraściej podaje się nazwiska parafian do
ment kapłaństwa. Proszę o modlitwę
wiadomości parafian przez wywieszew jego intencji.
nie ich w gablotach.
ks. Proboszcz
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