Przypomniał o sobie
Pod koniec drugiego tygodnia Wielkiego Postu w Wadowicach reżyser Pan Pitera kręcił film o Janie Pawle II na
podstawie książki „Świadectwo” ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Piękne sceny z dzieciństwa Karola Wojtyły,
powtarzano wielokrotnie, tak w domu Papieża jak i w bazylice. Konsultantem
tego filmu od strony kościelnej jest ks. dr Józef Nowobilski. Wiemy, że
dzięki jego artystycznym uzdolnieniom, nasza bazylika bardzo dużo skorzystała. Również
pomógł nam w uzyskaniu
pieniędzy na konserwacje
ołtarzy od Małopolskiego
Konserwatora Zabytków.
Przy kręceniu filmu o Papieżu miałem możliwość
krótkiej rozmowy z ks.
Doktorem, zadając mu
pytanie: „A co z konserwacją naszej ambony?”
Usłyszałem, że wnioski
w sprawie pomocy do odnowienia kościołów należy składać do 26 lutego,
a w dniu rozmowy było 23
lutego. Bardzo szybko zebrałem potrzebny materiał
dowodowy wraz z pismem
przewodnim do Małopolskiego Konserwatora Zabytków i przekazałem naszemu wielkiemu Pomocnikowi. Przeżyłem wielką
wdzięczność dla Jana
Pawła II, że po raz kolejny upomniał i przypomniał
o tworzeniu pięknego wnętrza Jego bazyliki. Dziękowałem Bogu za ten dziwny zbieg okoliczności.
fot. Janusz Jędrygas
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Bronisz godności ludzkiej
IV Niedziela Wielkiego Postu

Ojcze Święty, Nasz Najwspanialszy Rodaku, który stoisz w oknie Domu Ojca Niebieskiego i patrzysz z miłością na swoje miasto rodzinne - prosimy Cię, wypraszaj
obfite łaski dla nas wszystkich
Boże Miłosierny, zanosimy do Ciebie modlitwy i prosimy - przyjmij Jana Pawła II do
grona Świętych.
Rodzina Pietrzaków

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAWPIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ
KSIĘGI SAMUELA:

ŁA AP. DO EFEZJAN:

1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
Namaszczenie Dawida na króla

Ef 5, 8-14
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną będzie miął światło życia .

EWANGELIA: J 9,1. 6-9. 13-17. 34-38 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. splunął na
ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na
oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloe» - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, i obmył się
i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż
to nie jest ten, który siedzi i żebrze»? Jedni
twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli:
«Nie, jest tylko do tamtego podobny». On
zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili więc
tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy,
był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to,
w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich:
«Położył mi błoto na oczy, obmyłem się
i widzę». Niektórzy więc spośród faryze-

Jesteś światłem w mojej pomroce
Jednym z wiodących tematów Wielkiego Postu jest znaczenie chrztu w życiu
chrześcijanina. IV niedziela znakomicie
nadaje się do przypomnienia o wielkim darze wiary, jaki otrzymaliśmy w chrzcie, i o
zobowiązaniach z niej płynących. Wielkopostne wezwanie do nawrócenia odwołuje
się w istocie do powrotu do chrzcielnego
źródła. Ukazuje to również wyjątkowe znaczenie sakramentu chrztu, który mimo
swej jednorazowości ma moc nieustanne-2-

uszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od
Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek
grzeszny może czynić takie znaki»? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego:
«A ty co o Nim myślisz w związku z tym,
że ci otworzył oczy»? Odpowiedział: «To
jest prorok». Na to dali mu taką odpowiedź:
«Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz
nas pouczać»? I precz go wyrzucili. Jezus
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego»? On odpowiedział:
«A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył«? Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten,
którego widzisz i który mówi do ciebie».
On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!»
Oto słowo Pańskie
i oddał Mu pokłon.
go odnawiania się; stąd też pokuta zyskała
nazwę pracowitego, drugiego chrztu. II niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego, będzie odwoływać się w kolekcie do
tajemnicy chrztu.
Warto też zwrócić uwagę, że światło i
ciemność to podstawowe symbole w liturgii; Wigilia Paschalna, żyjąca symbolami,
w liturgii światła i Słowa zakłada rozumienie ich znaczeń przez wiernych zwłaszcza
wtedy, kiedy do ciemnego kościoła wnoszony jest procesyjnie paschał, a czytanie
Słowa Bożego odbywa się w jego świetle.
Towarzystwo Chrystusowe

Zwolnienie i przyspieszenie
2 kwietnia tego roku nie będzie
beatyfikacji Jana Pawła II” - powiedział
18 lutego prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych Jose Saraiva Martins.
Zapytany, czy na przyspieszenie sprawy może mieć wpływ duża liczba cudów przypisywanych Karolowi Wojtyle, odparł, że czym innym są cuda,
a czym innym świętość. Nie ma wpływu na tę sprawę również nabożeństwo,
jakie wierni na całym świecie mają dla

Maraton Biblijny
Przeczytaniem pierwszych wersetów
Księgi Rodzaju marszałek wielkopolski
Marek Woźniak 17 lutego rozpoczął
w Poznaniu IV Maraton Biblijny. Przez
kolejne 20 dni pięciominutowe fragmenty Biblii będzie czytało 1500 ochotników.
„Nasze przedsięwzięcie nie jest biciem

polskiego Papieża. Kardynał przypisał je
wręcz częściowo oddziaływaniu mediów, mówiąc, że Kościół odnotowuje to
wszystko, co pokazują media, ale naciskom ulegać nie będzie. 13 lutego Benedykt XVI zgodził się, aby proces beatyfikacyjny s. Łucji Dos Santos rozpoczął
się wcześniej, niż przewiduje prawo kanoniczne, a więc przed upływem pięciu
lat od jej śmierci. Portugalska zakonnica
jako dziecko wraz z parą swych kuzynów Hiacyntą i Franciszkiem była świadkiem objawień w Fatimie w 1917 r.
kolejnego rekordu do księgi Guinnesa, ale
zachętą do sięgnięcia po Pismo Święte,
którego znajomość wśród katolików jest
wciąż słaba” - tłumaczy ks. Robert Korbik, duszpasterz młodzieży archidiecezji
poznańskiej, która jest organizatorem
Maratonu. Rok temu Maraton gościł
w trzynastu kościołach, w tym będzie
odbywał się aż w dwudziestu.

W II niedzielę marca, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą mszą św.
Julia Jambor, zam. Os. Piastowskie
Julia Sporysz, zam. ul. Batorego
Oliwia Drabek, zam. Os. XX-lecia
Olaf Tyrała, zam Os. Piastowskie
Alexander Piegza, zam. Os. XX-lecia
Aleksandra Szczerkowska, zam. ul. Sadowa
Mateusz Nowak, zam. ul. Łazówka

Pogrzeb

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

Śp. Jóżef Wróbel, ur. 1945 r., zam. ul. Słowackiego
Śp. Mieczysław Kaczor, ur. 1924 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Jerzy Dobrowolski, ur. 1951 r., zam. ul. Leginów
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:

Poniedziałek 3 marca
6.00 Śp. Maria Książek
7.00 Śp. Włodzimierz Płonka
7.30 Śp. Grzegorz Sporek
8.00 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Stanisław Rajda
Śp. Stanisława - 1 r . śm.
18.00 Śp. Maria Zawadzka
Śp. Jan Kręcioch - 2 .r śm., Franciszek
Kręcioch, Waleria ż., DanutaKręcioch, Stanisław Kręcioch
Wtorek 4 marca
6.00 Śp. Tadeusz Leśniak
7.00 Śp. Kazimiera Laskowska
7.30 Śp. Maria Zawadzka
8.00 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Włodzimierz Płonka
18.00 Sp. Helena i Kazimierz Sarneccy
Śp. Stanisław Rajda
Środa 5 marca
6.00 Śp. Włodzimierz Płonka
7.00 Śp. Stefania Kłobuch
7.30 Śp. Zdzisława Maria Tyralik
8.00 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Maria Zawadzka
18.00 W intencjach osób, które proszą o
mszę św. podczas nowenny

Czwartek 6 marca
6.00 Śp. Tadeusz Leśniak
7.00 Śp. Stanisław Rajda
7.30 Śp. Władysław Spisak
8.00 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Włodzimierz Płonka
18.00 Śp. Maria Zawadzka
Śp. Marek Figura
Piątek 7 marca
6.00 Śp. Stanisław Rajda
7.00 Śp. Maria Zawadzka
7.30 Śp. Tadeusz Leśniak
8.00
12.00 Śp. Eugeniusz Kruk
16.30 Śp. Włodzimierz Płonka
18.00 Sp. Edward Mazur z rodzina - 16 r. śm.
Śp. Kazimierz Woźniak - 30 r. śm.
Sobota 8 marca
6.00 Śp. Jadwiga Leśniewska
7.00 Śp. Tadeusz Leśniak
7.30 Śp. Włodzimierz Płonka
8.00 Śp. Maria Zawadzka
12.00 Śp. Eugeniusz Kruk
18.00 Sp. Grzegorz Sporek
Śp. Stanisław Rajda
Niedziela 9 marca
6.00 Śp. Włodzimierz Płonka
7.30 Ozdrowieibłog.Boże dlaczłonkówżywego Różańca
orazOpiekunaKs.Proboszcza
Sp. Eugeniusz Kruk
9.00 Śp. Krystyna Pławny
10.30 Śp. Grzegorz Sporek
11.30 Śp. Jerzy Płaszczyca
O błog. Boże dla rodziny Płaszczyca
12.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
13.15 Roczki
17.00 Gorzkie Żale
18.00 Śp. Józef Lurka
Śp. Józef Sowa

Święci tego tygodnia: we wtorek – święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej.
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6. Rekolekcje dla parafian dorosłych
oraz dzieci i młodzieży gimnazjalnej
z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 rozpoczniemy w przyszłą niedzielę. W tym
dniu o godz. 18.45 będzie nauka stanowa dla mężczyzn. Dokładny program
rekolekcji dla dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum przekażemy
w przyszłą niedzielę.
7. Wspólnota „Wiara i Światło” organizuje w przyszłą niedzielę kiermasz
przedświąteczny. Dzięki nabywaniu ich
pamiątek wspomagamy tę wspólnotę.
8. W tych dniach będzie wystawiony
kosz dla biednych przed ołtarzem św.
Antoniego. Prosimy o wsparcie.

1. Członków Rady Duszpasterskiej zapraszamy dzisiaj na godz. 16:00.
2. Dzisiaj w kaplicy Domu Parafialnego
odbywają się spotkania narzeczonych
o godz. 15.00.
3. W środę, czwartek i piątek są rekolekcje dla młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3 im.
ks. Tischnera przy ul. Wojska Polskiego.
4. W środę, na nabożeństwie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o owocne przeżycie
rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Zachęcamy do Komunii św. wynagradzającej w pierwszy piątek. W tym dniu
będzie dodatkowa msza św. dla dzieci
o godz. 16.30.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Człowiek Zawierzenia
Rozpoczyna się marzec – miesiąc poświecony św. Józefowi. W Polskim klimacie najczęściej miesiąc ten jest czasem
przełomu między zimą, a wiosną. Często
bywają opady śniegu i towarzyszący im
mróz. Jest jednak więcej ciepła i słońca.
Zima ze swoimi krótkimi dniami, a długimi nocami ustępuje pod naporem coraz
dłuższych dni, a krótszych nocy. Obumarła natura zaczyna budzić się do życia.
Widać gołym okiem jak życie wdziera się
w martwotę przyrody, która jest skutkiem
niedawnej zimy.
Św. Józef jest patronem nieustannego
przechodzenia z martwoty duchowej do
życia Bożego. Pomaga on cudownej przemianie człowieka przez swój ewangeliczny wzór człowieka zawierzenia. Nie można inaczej odczytać ewangelicznych poleceń danych mężowi Marii jak tylko przez
ufne wykonane woli Bożej.

Słyszy od Boga polecenie: „Józefie,
Synu Dawida, nie bój się wziąć do Siebie Marii...”. Ewangelista na to Boże
polecenie odpowiada: „Józef uczynił
tak, jak Mu polecił Anioł Pański”.
Inne polecenie: „Wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu...”. On
wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego
Matkę i udał się do Egiptu.
Również to następne zadanie: „Wstań,
weź Dziecię i Jego Matkę i idź do domu
Izraela, bo już umarli...” On wstał, wziął
Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi
Izraela.
Te polecenia wspominają ewangelię.
Ileż było jednak takich, o których Boże
Objawienie milczy. Wielu z pewnością
nie odnotowało. Józef nie dyskutował.
Nie pytał: „Dlaczego”. Nie szukał dodatkowych wyjaśnień. Uważał, że jeśli
Bóg mówi – człowiek powinien słuchać.
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(cd. na str. 4)

(cd. ze str. 3)
Był do roboty, a nie od dyskusji. Człowiek szarej, niezauważalnej pracy. Żył
w cieniu Jezusa i Marii, a może w ich
blasku. Umierał w Nazarecie, gdy dorósł przybrany syn Jezus Chrystus.
Gdy o Nim ze czcią myślę i do Niego
się modlę – nieustannie przypomina mi
się werset psalmu: „Powierz Panu swą
drogę, a on sam będzie działał.”
Nie na próżno pochodzący z Wadowic Ojciec Święty miał dwa imiona Karol, Józef Wojtyła. Przez całe życie
wpatrywał się swoich wielkich patronów – tak w św. Karola Boromeusza,
biskupa Mediolanu jak i Żywiciela Syna
Bożego. Zwłaszcza ten ostatni uczył go
pełnego zawierzenia Bogu. Papież mówił
o sobie: „Jestem człowiekiem zawierzenia. Totus Tuus – cały Twój”.

Jestem przekonany, że trzy lata temu,
gdy Papież w marcu bardzo ciężko chorował – wtedy tym bardziej poprzez św.
Józefa powierzał swoje życie Bogu. Cały
Twój w zdrowiu i w chorobie. W życiu
i w śmierci. Św. Józef dokładnie wypełniający polecenia Boże, był wzorem dla
tego, którego nosił jego imię: Karol, Józef Wojtyła.
W tym miesiącu prosimy św. Józefa,
by nam nieustannie pomagał w zawierzeniu swego życia Bogu. Wielki Patronie! Prosimy Cię weź w swą obronę to,
kim jestem i co stanowię. Proś za nami
Syna Bożego, byśmy w naszym życiu
szli Jego śladami. W głębi duszy nieśmiało
Cię proszę – dodaj nam zapału, byśmy
jak najgodniej przeżyli trzecią rocznicę
śmierci naszego Największego Rodaka.
ks. Proboszcz

Miłosierdzie Boże w Krzyżu
Dnia 24 lutego 2008 roku, w III Niedzielę Wielkiego Postu, 48-osobowa grupa pielgrzymów pod przewodnictwem
ks. Infułata Jakuba Gila pojechała do
Krakowa. Głównym celem naszego pielgrzymowania było obejrzenie Misterium
Męki Pańskiej wystawianego w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.
Sztuką, którą obejrzeliśmy, miała charakter ewangelizacyjny, przygotowana
została przez alumnów seminarium pod
kierunkiem wybitnego reżysera i aktora
Teatru Ludowego w Nowej Hucie
p. Piotra Piechy.
Obecna wersja Misterium Pasyjnego
nosi tytuł „Zwycięzca śmierci” i jest
adaptacją powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”. Główny wą- -4-

tek całego przedstawienia rozgrywa się
w celi rzymskiego więzienia, gdzie Piotr
Apostoł przebywa w oczekiwaniu na
wyrok śmierci. Opowiada on swojemu
współwięźniowi wydarzenia, które rozegrały się 30 lat wcześniej w Jerozolimie, pod wpływem których radykalnie
zmienił swoje życie. W opowiadanie
wplecione zostały sceniczne przedstawienia tych wydarzeń, ze sceną Ostatniej Wieczerzy, pojmanie w Ogrojcu,
sądu u Piłata, biczowanie i ukrzyżowanie na Golgocie oraz zmartwychwstanie. Największe wrażenie zrobiła na nas
scena biczowania i ukrzyżowania.
Dynamiczna i wartka akcja przedstawienia połączona z grą świateł i muzyką
pozwoliła nam na głębsze przeżycie ta-

jemnicy wielkanocnej i zastanowienie się
nad sensem cierpienia, umierania i zmartwychwstania do nowego życia.
Pełni wrażeń z Tynieckiej pojechaliśmy
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Modlitwa w tym szczególnym miejscu, o którym Papież Jan
Paweł II 17 sierpnia 2002 roku powiedział: „Modlę się, by ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia i miłosiernej miłości Boga, miejscem nawrócenia i pokuty, miejscem modlitwy – wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla
nas i całego świata” – była dopełnieniem
doznanych przeżyć.

W drodze powrotnej do Wadowic rozważaliśmy część trzecią Gorzkich Żali,
śpiewaliśmy pieśni pasyjne. Fragment
jednej z nich może być podgumowaniem
naszego pielgrzymowania: „Panie, Ty
widzisz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty
widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż
Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo
na tym krzyżu Boga mego widzę”.
Dziękujemy ks. Infułatowi Jakubowi
Gilowi, że niedzielne popołudnie Wielkiego Piątku mogliśmy spędzić w tak
niezwykły sposób.
M. Zadora

Odnaleziony list do Ojca Pio
Włoski dziennik „II Giornale” ujawnił
prosi go także o modlitwę we własnej
nieznany list bp. Wojtyły do Ojca Pio. List
intencji: „jednocześnie pozwalam siebie
odnalazły osoby zajmujące się procesem
polecić Ojcu ogromne trudności pasterbeatyfikacyjnym Jana Pawła II w archiskie, na jakie natrafia w obecnej sytuacji
wum krakowskiej Kurii. Do tej pory znamoja biedna działalność”. Według watykane były dwa listy wysłane do Ojca Pio
nisty Andrei Torniellego, Karol Wojtyła
w 1962 r. przez młodego krakowskiego
miał na myśli trwający już półtora roku
biskupa pomocniczego. Odnaleziony list
wakat na stanowisku arcybiskupa krapowstał zaledwie 16 dni przed nominacją
kowskiego po śmierci abp Eugeniusza
Karola Wojtyły na arcybiskupa krakowBaziaka. Kilkakrotnie Prymas Wyszyński
skiego w 1963 r. List, tak jak dwa poprzedstawiał polskim władzom kanprzednie, powstał w Rzymie. Biskup
dydatury na ten urząd, ale zostały one
Wojtyła pisze: „Przewielebny Ojcze, paodrzucone przez komunistyczny rząd.
mięta Ojciec zapewne, że kilkakrotnie
Wówczas z inicjatywy wysokiego rangą
w przeszłości pozwoliłem sobie polecić
przedstawiciela partii Zenona Kliszki zaJego modlitwom szczególnie dramatyczczęto dyskutować o, kandydaturze „człone i godne uwagi przypadki. Chciałbym
wieka dialogu”, czyli Karola Wojtyły. Torza to podziękować Ojcu gorąco również
nielli pisze, że właśnie w tym czasie bp
w imieniu zainteresowanych, za Jego
Wojtyła żądał stanowczo oddania siedzimodlitwy w intencji pani, katolickiego leby seminarium krakowskiego, zajmowakarza, chorej na raka, oraz syna adwokata
nej przez komunistów. Odnaleziony list
z Krakowa, ciężko chorego od urodzeświadczy o głębi istniejących relacji mięnia. Dzięki Bogu obie te osoby czują się
dzy Zakonnikiem ze stygmatami a Papiedobrze”. Dalej w liście powierza modliżem, który ogłosił go błogosławionym, a
twom Stygmatyka „sparaliżowaną kobietę
potem świętym. Ile listów Karol Wojtyła
z tej archidiecezji”. Biskup Karol Wojtyła -5- napisał do Ojca Pio, pozostaje tajemnicą.

