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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
I NIEDZIELA

WIELKIEGO POSTU

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

Pamiętaj człowieku,
że jesteś prochem

i w proch się obrócisz

Przejście
Łzami i smutkiem
ziemia się pokryła

Zmarł Ojciec Święty
Jan Paweł - Wojtyła
Szczególnie Polska

 płacze i boleje
Największy Polak,

jak Polska, istnieje,
który miłości rozlał
w świecie morze,

i wszystkim ludziom
głosił Słowo Boże.

Dziś, przy biesiadnym usiadł
stole z Panem, gdyż był Chrystu-

sa łodzi - Kapitanem.
Nie dał, by grzechu łódź zalały fale, mocno ster trzymał i płynął wytrwale.

A Bóg wysiłek solidnie ocenił, Papież nie umarł, tylko życie zmienił (...)

W podziękowaniu za ostatnio otrzymane łaski za pośrednictwem Jana Pawła II,
łączymy się w modlitwie o rychłą beatyfikację Umiłowanego Ojca Świętego.

Rodzina Rauch

Święci tego tygodnia: w środę – Święto św. Kazimierza, patrona archidiece-
zji krakowskiej.

fot. St. Mżyk
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PIOTRA APOSTOŁA:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZA-
JU:

EWANGELIA:

 Mk 1, 12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Rdz 9, 8-15
1 P 3, 18-22

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

Przymierze Boga z Noem po potopie
Woda chrztu nas ocala

 Oto słowo Pańskie

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony
przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Potrzeba postu

Drodzy bracia i siostry, jak widzimy post
ostatecznie pomaga każdemu z nas – jak
pisał Sługa Boży papież Jan Paweł II –
w czynieniu z siebie całkowitego daru dla
Boga. Niech zatem Wielki Post posłuży
każdej rodzinie i każdej chrześcijańskiej
wspólnocie do oddalenia wszystkiego, co
rozprasza ducha, i pogłębienia tego, co
karmi duszę otwierając ją na miłość Boga
i bliźniego. Myślę szczególnie o intensyw-
niejszej modlitwie, lectio divina, częstszym
przystępowaniu do Sakramentu Pojedna-

Watykan, 11 grudnia 2008 Benedictus PP XVI

Z orędzia na Wielki Post 2009 rok

nia oraz aktywnym uczestniczeniu w Eu-
charystii, a przede wszystkim w niedziel-
nej Mszy św. Z takim wewnętrznym na-
stawieniem wejdźmy w pokutny klimat
Wielkiego Postu. Niech nam towarzyszy
Błogosławiona Dziewica Maryja, Przyczy-
na naszej radości, i niech nas wspiera
w trudzie wyzwalania serc naszych z nie-
woli grzechu, by coraz bardziej stawały się
„żywym tabernakulum Boga”. Z tymi
życzeniami zapewniam o modlitwie, aby
każdy wierzący i każda kościelna wspól-
nota z pożytkiem szli wielkopostną drogą,
i z serca udzielam wszystkim Apostolskie-
go Błogosławieństwa.

 Radosny Czwartek
19 lutego 2009 roku o godz. 10.00

w domu katolickim zebrała się 16 osobo-
wa grupa dzieci, aby ciekawie spędzić ko-
lejny dzień zimowych ferii. Jak o tym
dniu piszą mali uczestnicy.

Wypowiedź Krzysia Cholewy:
„W tym dniu byliśmy w Straży Pożar-

nej. Starszy aspirant Pan Bartłomiej Ko-
walski niezwykle ciekawie opowiadał
o pracy strażaka i pokazywał nam odpo-
wiednie eksponaty. Widzieliśmy straża-
ków w akcji, różne nożyce do cięcia, heł-
my, strój przeciwpożarowy i wiatrak do
rozpraszania dymu. Zobaczyliśmy rów-
nież Sztandar Straży ze Św. Florianem
patronem strażaków.”

Trzy dziewczynki: Wiktoria Stopa, Ma-
rysia Żak i Gabrysia Pytel tak ten dzień
opisują:

„W tym dniu zwiedziliśmy duży garaż,
gdzie stały samochody strażackie. Oglą-

daliśmy różne narzędzia potrzebne straża-
kom, nie tylko do gaszenia ognia, ale i do
innych akcji. Ubieraliśmy hełmy i wcho-
dziliśmy do wozu strażackiego. Strażacy
pokazali nam jak zjeżdżają do akcji po
ogłoszeniu alarmu. Oglądaliśmy film pt.
„Działanie Straży przy usuwaniu skaże-
nia chemicznego.” Gdy wróciliśmy do
domu katolickiego zjedliśmy smaczne
pączki i popiliśmy gorącą herbatą z cy-
tryną. Braliśmy udział w konkursach z na-
grodami. Ten czwartek był bardzo fajny!”

Inna uczestniczka tego czwartku: Ali-
cja Wiktor tak pisze:

„Dziś byliśmy w budynku Straży Po-
żarnej. Zobaczyliśmy pokój dowódcy, salę
szkoleniową, telewizyjną, kuchnię i sypial-
nię, gdzie każdy strażak ma swoje łóżko.
Zapoznaliśmy się z rozkładem dnia służ-
by strażaka, która trwa 24 godziny.”

Organizatorki dziękują p. Rozalii Bor-
kowskiej za ufundowanie nagród.

Maria Zadora

Bóg zapłać
W niedzielę 15 lutego przy kościelnej

zbiórce na pomoc biednym rodzinom na-
szej parafii Zespół Charytatywny zebrał
kwotę 3.514,92 złotych. Na Górce u Oj-
ców Karmelitów 436,40 złotych. U Sióstr Stanisława Bandoła

Nazaretanek 181,62 złotych. Przy naszej
Bazylice zebrano 2.886,90 złotych.
Wszystkim ofiarodawcom za życzliwość
i hojny dar serca składamy serdeczne Bóg
zapłać!

Modlitwa Pismem Świętym
Uczestnicząc w adoracjach przed Środą

Popielcową bardzo mnie radowała różno-
rodność form modlitw adoracyjnych. Były
śpiewy przy gitarach, a także przy orga-
nach, a nawet były wykonywane partie so-

lowe. Pięknie prowadziły adoracje osoby
świeckie, zakonnice, a także o. karmelita
z Górki. Zauważyłem jednak, że w tych
naszych modlitwach wciąż nam brakowa-
ło zasłuchania w Słowo Boże zapisane
w Piśmie Świętym. Bardzo mało było czy-
tania Ewangelii. Tego trzeba się uczyć.

X JG

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.
Bartosz Chomiczewski
Nikodem Sajdak
Julia Mirocha
Marika Sfora
Kacper Zacharski

Julia Rozciecha
Adrianna Szczur
Olaf Frączek
Aleksander Pająk
Maja Wyka

Wiktoria Malinowska
Wiktoria Wacław
Julia Jamróz
Mikołaj Szczur
Oliwier Leń
Nikola Moskwik

Miłosz Warchoł
Marek Boda
Zuzanna Matusik
Mikołaj Bieniek
Igor Cholewa
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  2 marca
    6.00 Śp. Władysław Dura
    7.00 Śp. Janina Stawowy - 1 r.śm.
    7.30 Śp. Maria Śmieszek
    8.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  12.00 Śp. Joanna Cholewka
  18.00 Śp. Stanisław Durda

Śp. Zofia i Walerian Gąsior
  20.00 Śp. Jan Paweł II
Wtorek  3 marca
    6.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
    7.00 Śp. Stanisław Durda
    7.30

    8.00 Śp. Józef i Katarzyna Brusik,
Mieczysław i Albert synowie

  12.00 W intencji rodzin i naszej Ojczyzny
  18.00 Śp. Joanna Cholewka

Śp. Krystyna Góra
Środa 4 marca
    6.00 Śp. Maria Kazimierczak
    7.00 Sp. Kazimierz Botko
    7.30 Dziękczynno-błagalna
    8.00 Śp. Kazimiera Laskowska
  12.00 Śp. Joanna Cholewka
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych:
O zdrowie i błog. Boże dla córek Agnieszki, Anny
z mężem i synem, Teresy i jej koleżanki Eweliny
O błog. Boże dla pewnej rodziny
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Leokadia Kądziołka
Śp. Maria Józefowska
Śp. Grażyna Szafarz
Śp. Jan Gałuszka
Śp. Stanisław Durda
Śp. Helena i Kazimierz Sarnecki
Śp. Helena Bogunia
Śp. Władysław Dura
Śp. Maria Kazimierczak
Śp. Wiktoria Warchał
Śp. Krystyna Góra
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Maria Olech
Śp. Barbara Skrzypczyńska
Śp. Genowefa Antos

Piątek 6 marca
    6.00 Śp. Maria Kazimierczak
    7.00 Śp. Joanna Cholewka
    7.30 Śp. Władysław Dura
    8.00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i brak miłości
  12.00 Śp. Maria Ziaja

Śp. Anna i Henryk Szeliga
  18.00 Sp. Kornelia Warmuz - 2 r. śm.

Śp. Edward Piskorz - 19 r. śm.

Sobota 7 marca
   6.00 Sp. Władysław Dura
   7.00 Śp. Maria Józefowska
   7.30 Śp. Joanna Cholewka
   8.00 Wynagradzająca za grzechy świata

przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryji
i błog. Boże dla ks. Infułata

  12.00 Za Kościół, Ojca Św. Benedykta XVI, o rychłą
beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, za Duchowień
stwo, Radio Maryja, Tv Trwam,

  18.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak
Śp. Marcin Sroczyński - 3 r. śm.

Niedziela 8 marca
   6.00 Śp. Jadwiga Targosz - 6 r. śm.
   7.30 Aby we wszystkich krajach świata

bardziej ceniono rolę kobiet
Śp. Augustyn Gurdek - 6 r. śm.

   9.00 Śp. Ryszard Malec - 7 r. śm.
  10.30 Śp. Bogusław Lisko i rodzice
  12.00 Śp. Maria Józefowska
  13.15 Roczki
  18.00 Śp. Joanna Cholewka

Czwartek 5 marca
   6.00 Śp. Maria Kazimierczak
   7.00 Śp. Maria Śmieszek
   7.30 Śp. Krystyna Góra
   8.00

  12.00 Śp. Joanna Cholewka
  18.00 Śp. Stanisław - r. śm.

Śp. Stanisław Durda

I Niedziela Wielkiego Postu - 01 marca 2009

Proboszczowe myśli na Wielki Post 2009 r.
W ostatnich tygodniach nieustannie

mówi się o wielkim kryzysie ekonomicz-
nym, który dotknął współczesny świat.
Wybuchnął nagle jak przed kilku laty po-
tężna fala tsunami na dalekim wschodzie.
Tam nikt się jej nie spodziewał. Uśmier-
ciła tysiące istnień ludzkich i zniszczyła
ogromny dobytek.

Dla normalnych ludzi w ostatnim okre-
sie czasu było dużym zaskoczeniem to,
co się określa jako globalny kryzys go-
spodarczy. Pojawił się nagle. Nie jeste-
śmy dobrze zorientowani jakie są jego
przyczyny. Natomiast skutki coraz bar-
dziej dotykają różne kraje świata. Rów-
nież w Polsce dają znać o sobie. Najbar-
dziej doskwierającym skutkiem tej cięż-
kiej choroby współczesnej gospodarki,
jest brak nowych inwestycji, bo brak jest

na nie funduszy. Gdy nowe inwestycje nie
powstają, to ludziom zaczyna brakować
pracy. Jeśli jej nie ma – to nie ma pienię-
dzy. Zaczyna się wielka bieda. Kryzys za-
wsze będzie się kojarzył z biedą.

Czym bardziej słyszymy o zamykanych
gospodarczych inwestycjach, tym bardziej
chciejmy rozbudować dobra duchowe. In-
westuję w małżeństwo, rodzinę, inwestu-
ję w dzieci. Inwestuję w człowieka. To
nie tyle sprawa pieniędzy, ale problem
serca, rozumu, czasu, zainteresowania. Tej
pracy woda nie zabierze, ani ogień nie
spali. Ani powódź, ani pożar nie znisz-
czy wartości duchowych.

Nieraz przypominam sobie jak bardzo
smakowały mi w dzieciństwie różne po-

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

2. 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 co-
dziennie po Mszy Św. o godz. 8.00, 12.00
oraz 15.00. Zachęcamy wiernych do
udziału w tych pokutnych nabożeństwach.

3. W środę na nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o dobre przeżycie
rekolekcji wielkopostnych. Obowiązkiem
każdego katolika jest uczestniczenie

w rekolekcjach wielkopostnych. Prosimy
o udział dorosłych, młodzieży i dzieci.

4. Przyszła niedziela jest dniem mo-
dlitw postu i solidarności z misjona-
rzami. Jest to tzw. Niedziela „Ad Gen-
tes”. Ofiary zebrane do puszek będą
przesłane do Centrali Pomocy Polskim
Misjonarzom.

5. Trwa akcja zbierania podpisów pod
obywatelską petycją o uchwalenie przez
Parlament święta Trzech Króli dniem wol-
nym od pracy. Zachęcamy wiernych do
poparcia tej akcji poprzez złożenie pod-
pisu na listach wyłożonych w kaplicach:
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i Papieskiej.

(ciąg dalszy na str.4)
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trawy, które przygotowała moja mama.
Było to jedzenie bardzo skromne, bo
przecież srożyła się wojna światowa,
a potem była bieda powojenna. Jednak
smak tego jedzenia nosze w sobie, bo było
ono podawane z największą miłością.
Czytam w Piśmie Św. w Księdze Przy-
słów rozdz. XV: „Lepiej mieć mało – z
bojaźnią Pańską, niż z niepokojem – wiel-
kie bogactwo. Lepsze jest trochę jarzyn
z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią.”

W nadchodzącym kryzysie może bieda
dotknąć niejednego, gdy zabraknie pra-
cy. Niech to poważne życiowe doświad-
czenie tym bardziej mobilizuje do pracy

nad sobą, do kształtowania piękna czło-
wieczeństwa. Do pogłębienia i ożywienia
silniejszych związków z Bogiem. Słyszy-
my jak z dnia na dzień upadają różne za-
kłady pracy, bo nie ma pieniędzy na in-
westycję. Nie ma kto kupować wytwo-
rów pracy.

Niech Bóg obdarza nas światłem Du-
cha Św. byśmy się nie zniechęcali, nie po-
padali w smutek, a tym bardziej niech od-
sunie od nas rozpacz. Oby dał nam miło-
sierny Bóg w tych dniach i miesiącach
ogromnego marazmu gospodarczego
wielki zapał i entuzjazm do inwestowa-
nia w nasze człowieczeństwo, rodzinę,
małżeństwo i dzieci.

40-godzinne nabożeństwo
Od wielu już lat w naszej Bazylice prze-

żywamy nabożeństwo czterdziestogodzin-
ne. Trzy dni przed środą popielcową.
W przeszłości było różnie organizowa-
ne. W ostatnich trzech latach adoracje te
przyjęły nowy kształt. Związane było to
z umownym podziałem parafii na 30 re-
jonów. Do poszczególnych rejonów
należą mieszkańcy poszczególnych ulic
i osiedli. Każda część parafii ma swego
lidera. Często jest ich dwóch, albo trzech.
Wyjątkowo może być tylko jeden.
Ogromne jest jego znaczenie. On czy ona
prowadzi adorację. Czasami dobiera so-
bie współpracowników. Jeszcze większym
jego zadaniem jest gromadzenie miesz-
kańców tego rejonu na adorację. Obydwa
zadania są trudne i wymagają dużej po-
mysłowości. Uczestnicząc w adoracjach
poszczególnych rejonów cieszę się, że
nasi świeccy parafianie potrafią pięknie
publicznie się modlić. Umieją prowadzić
adorację. Jestem też wdzięczny za to, że

Ks. Proboszcz

niektóre rodziny potrafiły przyjść w kom-
plecie: rodzice z dziećmi. Były ferie –
mogło być takich kompletów rodzinnych
więcej, ale tym większą mam wdzięcz-
ność do tych nielicznych, którzy razem,
rodzinnie klęczeli przed Najświętszym Sa-
kramentem. Zauważyłem, że dobrowol-
nie bez żadnego zobowiązania, że muszę
tak jak w niedzielę być na mszy św. – trud-
no jest uczestniczyć w adoracjach. Zbyt
wiele obowiązków jest do spełnienia i to
tak w niedzielne popołudnie jak i w dzień
powszedni. Obowiązki od rana do wie-
czora. Modląc się przed Najświętszym Sa-
kramentem wkładałem w serce Boże mój
niepokój tyczący obecności dzieci i mło-
dzieży na adoracjach. Kiedy 40-godzinne
nabożeństwo odbywa się w czasie ich
uczęszczania  do szkoły, to nie mogą
przyjść, bo przecież mają obowiązki szkol-
ne. Podczas obecnych ferii, gdy nie muszą
chodzić do szkoły – do głowy im nie przy-
chodzi, żeby święty czas wolny mieli po-

święcić adoracji. Każdy czas jest niespo-
sobny. Przypomnienie o pójściu do ko-
ścioła na adorację to pewno zamach na
ich wolność. Ani rodzice ani dziadkowie
nie chcą być „zamachowcami”.

Z radością obserwowałem, że z rejo-
nów pobożniejszych parafii brało udział
więcej w adoracjach – 50 do 60 osób,
a ze słabszych religijnie – nawet trudno
było doliczyć się dziesięciu. Biorąc udział
wraz z parafianami w adoracjach dzieli-

łem się z Jezusem Eucharystycznym ra-
dościami pasterzowania w parafii papie-
skiej. Bolączki parafii – czym dłużej tu-
taj jestem tym doskonalej je dostrzegam
– dzieliłem się nimi z Chrystusem w Naj-
świętszym Sakramencie. Przeżywając
„ostatki” w adoracji Najświętszego Sakra-
mentu uświadamiam sobie jak bardzo moje
kapłaństwo powinno być rozmodlone. Pro-
siłem Jezusa, by ono było jeszcze bardziej
przed Nim na kolanach.

Jak Wadowice przygotowują się na przeżycie 30-lecia
 i 10-lecia pielgrzymki Jana Pawła II?

1. Przeżyte w drugim tygodniu paź-
dziernika ubiegłego roku misje prowa-
dzone przez OO. Dominikanów miały
być pod kątem ubogacenia Wadowic
przez trzy pielgrzymki Jana Pawła II.

2. Rada Miasta uchwaliła, iż rok 2009
w Wadowicach jest Rokiem Papieskim.
Jest to więc sprawa miasta i parafii.

3. Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu w Tryptyku Jerozolimskim od 6 stycz-
nia do 19 przez parafie dwóch dekana-
tów wadowickich była bardzo liczebna.
Modlitwa o rychłą beatyfikację nieustan-
nie w tych modlitwach się przewijała.

4. W Wadowicach są bardzo uroczy-
ście obchodzone 2 kwiecień – dzień
śmierci, 18 maj – dzień urodzin oraz
16 październik – dzień wyboru.

5. Każdego drugiego miesiąca są wie-
czory papieskie, na które w tym roku za-
praszamy kustoszy z sanktuariów naszej
diecezji. Mówią oni o związkach tamtych
miejsc z Janem Pawłem II. Chodzi nam
o geografię ukazującą wszechstronność
Papieża.

6. Pielgrzymujemy każdego 16. na
Apel Jasnogórski, a także do kościołów
jubileuszowych w Roku św. Pawła są
uświadomieniem prawdy, że Jan Paweł II
był Apostołem Pawłem naszych czasów.

7. W najbliższą sobotę po 18 maja od-
bywa się piesza pielgrzymka z Wadowic
do Kalwarii. Piesza pielgrzymka z Wado-
wic do Częstochowy jest czytelnym świa-
dectwem, że wadowiczanie są papiescy.

8. Centralną uroczystością roku papie-
skiego będzie niedziela 14 czerwca. Wie-
czorem o godz. 18.00 nasz Ksiądz Kar-
dynał odprawi Mszę Św., na którą Pani
Burmistrz Miasta zaprasza głowy tych
miast, które Papież nawiedził przed trzy-
dziestu laty. Ja mam zamiar zaprosić,
z okazji dziesięciolecia ukoronowania ob-
razu Matki Bożej w Wadowicach, wszyst-
kich proboszczów parafii, gdzie jest we-
zwanie Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. W tym dniu do zebranych o godz.
16.00 zrelacjonuje prace związane z wy-
niesieniem na ołtarze Jana Pawła II Ksiądz
Prałat Sławomir Oder.

Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)


