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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
II NIEDZIELA

WIELKIEGO POSTU

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

Umiłowany Ojcze Święty
choć odszedłeś,

wciąż spoglądasz
na nas z góry

Dziękujemy Ci, że nauczyłeś nas

wiary, nadziei i miłości.

Ty wskazałeś drogę,

którą wybrać może każdy.

Jak Pasterz swojej owczarni,

jesteś żywym obrazem Jezusa,

dobrego Pasterza.

Boże, prosimy Cię o rychłą beatyfikację Twojego Sługi, a naszego

Kochanego Jana Pawła II. Ofiarujemy swoją modlitwę

i różaniec. W naszych sercach zawsze Będziesz.
Felicja Stohandel

Krystyna i Józef Latocha
Dorota, Robert, Monika Latocha

W i e l k i
P o s t

„Kto chce iść za Mną,
niech weźmie krzyż swój

na każdy dzień  i niech Mnie naśladuje”

fot. St. Mżyk
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZA-
JU:

EWANGELIA:       Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie

Rdz 22, 1-2.9-13.15-18
Rz 8, 31b-34

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Ofiara Abrahama
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

 Oto słowo Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak,
jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. l ukazał się im Eliasz
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi,
dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojże-
sza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestra-
szeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój
Syn umiłowany, Jego słuchajcie”, i zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie
widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby
nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy
powstać z martwych.

Misjonarz Sługą Życia
Pod takim hasłem będziemy przeżywać

II Niedzielę Wielkiego Postu, która jest
dniem modlitwy, postu i solidarności
z misjonarzami. Pamięcią i modlitwą Ko-
ścioła w Polsce pragniemy objąć wszyst-
kich misjonarzy, przychodząc im z po-
mocą poprzez miłość, która niech się
wyraża konkretnie w uczynkach pokut-
nych takich jak: modlitwa, post i jałmuż-
na. Misjonarze wielokrotnie podkreślają,
że potrzebują wsparcia duchowego, po-
czucia więzi z Kościołem, który ich po-
słał do pracy misyjnej. Ta więź umacnia
się właśnie poprzez naszą modlitwę, pry-
watną i publiczną, w ich intencji. Misjo-

bp Wiktor Skworc

narzy możemy wesprzeć również, kiedy
pościmy. Post uwalnia nas od przywiąza-
nia do rzeczy i spraw tego świata i kieruje
ku Bogu, a tym samym ku budowaniu
Królestwa Bożego, które wzrasta w świe-
cie, gdy głosi się mu Ewangelię. Poszcząc
uwrażliwiamy więc siebie na misyjne za-
dania Kościoła - poznanie Boga jest naj-
ważniejsze dla człowieka, ponieważ jest
źródłem nadziei, która nadaje jego życiu
nowy sens i cel (por.Ef212;Spesalvi).
Niech każdoroczna II Niedziela Wielkie-
go Postu będzie szczególnym czasem
modlitwy i duchowej bliskości z misjo-
narzami, niech będzie okazją do czynów
pokutnych podejmowanych w intencji
misjonarzy i misyjnego działania Kościoła.

w roku 2009 powinni składać rezygnację
kapłani mający 74 i 75 lat. W roku 2010
kapłani posiadający 72 i 73, a w roku
2011 księża, którzy mają 70 i 71 lat. Wte-
dy zacząłby obowiązywać wiek 70 lat,
w którym proboszczowie składają rezy-
gnację ze swego urzędu.

Ad. 3. Jako wotum wdzięczności na-
szej Parafii za Pontyfikat Jana Pawła II
chcemy dać znaki czytelności i bliskości
Papieża. Takim znakiem będą między in-
nymi nowe organy oraz relikwiarz
w kształcie żagla wykonany przez
p. M. Drapikowskiego. Żagiel to „sym-
bol” Ducha Świętego, na który był nasta-
wiony Pontyfikat Jana Pawła II. Od 02.04
chcemy dać świadectwo „Santo subito”,
abyśmy pamięć Papieża w różny sposób
ożywiali w naszych sercach. Będzie w tym
celu wystawiona księga wpisów.

Ad. 4. Chcemy, aby w naszej Parafii
była sala audiowizualna, która jest po-
trzebna z różnych przyczyn między in-
nymi przygotowania do sakramentu mał-
żeństwa. Zakupiony został sprzęt do ta-
kiej sali, który będzie w domu katolic-
kim. Sprzęt audiowizualny to telewizor

LCD 52 cale, wzmacniacz, 4 głośniki,
mikrofon, laptop do różnego rodzaju pre-
zentacji, a także odtwarzacz CD.

Ad. 5. Ks. Proboszcz podziękował
wszystkim liderom za przeprowadzone
adoracje w 40- godzinnym nabożeństwie.
Zastanawialiśmy się, jak dotrzeć i zmo-
bilizować ludzi w poszczególnych rejo-
nach do licznego udziału w adoracji.

Ad. 6. Każda z grup przedstawia rela-
cje z działalności. Klub „Pod Plebanią”
– p. Zawiła i p. Satława organizuje coty-
godniowe, czwartkowe spotkanie, bardzo
urozmaicone gdzie ludzie chętnie przy-
chodzą. P. M. Zadora w okresie ferii zor-
ganizowała 2 spotkania czwartkowe:
pierwszy wyjazdowy do Bielskiego Stu-
dia Filmów Rysunkowych (dla 50 dzie-
ci), drugie spotkanie przy pączkach i zwie-
dzaniu Straży Pożarnej (40 dzieci).

Ks. Proboszcz podziękował za zaanga-
żowanie  Pań w spotkania i organizację.
Na koniec p. M. Zadora przedstawiła
nam w skrócie plany wakacyjne. Będzie
10 wyjazdów – w miejsca gdzie wyjeżdżał
Ojciec Święty Jan Paweł II oraz wyjścia
w góry. Zakończeniem spotkania była
wspólna modlitwa.

Małgorzata Bandoła

Zadumani Emeryci
W ostatni czwartek odwiedził nasz klub

ksiądz Grzegorz Kufel. W związku z okre-
sem postu bardzo dokładnie omówił jeden
z grzechów głównych, a mianowicie py-
chę. Pycha bierze się z oceniania, warto-
ściowania, porównywania. Jest egoizmem
skoncentrowanym na sobie, fałszywą oceną
własnej osoby. Każe nam samych siebie
stawiać wyżej bliźnich zaś niżej niż jest
w rzeczywistości. Bardzo trudno jest nam
sobie uzmysłowić, że jesteśmy warci
mniej, niż nam się wydaje. L. Satława, M. Zawiła

Święty Augustyn pisał „Pycha jest tę-
sknotą za perwersyjnym wyniesieniem”.
Ksiądz swoje wypowiedzi ilustrował
przykładami z doświadczeń własnego
życia kapłańskiego, a wystąpienie zakoń-
czył charakterystycznymi słowami „Py-
cha z nieba spycha, a pokora łaskę daje”.

Po skończonym wykładzie wywiązała
się dyskusja dotycząca naszego życia i ro-
zumienia pojęcia pychy. Doszliśmy do
wniosku, że jest to jeden z najważniej-
szych grzechów głównych.

(ciąg dalszy ze str. 5)
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:Poniedziałek  9 marca
    6.00 Śp. Maria Kazimierczak
    7.00 Śp. Maria Józefowska
    7.30 Śp. Janina Stawowy
    8.00 Śp. Joanna Cholewka
  12.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł - 26 r. śm.
  18.00 Śp. Władysław Gieruszczak

Śp. Marianna i Wojciech
Śp. Franciszka Deja

Wtorek  10 marca
    6.00 Śp. Krystyna Czuba - 1 r. śm.
    7.00 Śp. Maria Kazimierczak
    7.30 Śp. Władysław Dura
    8.00 Śp. Janina Stawowy
  12.00 Śp. Maria Józefowska
  18.00 Śp. Joanna Cholewka

Śp. Maria i Bolesław z rodzicami
Środa 11 marca
    6.00 Śp. Maria Kazimierczak
    7.00 Sp. Janina Stawowy
    7.30 Śp. Józefa Rajda - 3 r. śm.
    8.00 Śp. Maria Józefowska
  12.00 Śp. Joanna Cholewka
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Leokadia Kądziołka
Śp. Maria Józefowska
Śp. Grażyna Szafarz
Śp. Jan Gałuszka
Śp. Stanisław Durda
Śp. Władysław Dura
Śp. Wiktoria Warchał
Śp. Krystyna Góra
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Barbara Skrzypczyńska
Śp. Genowefa Antos

Piątek 13 marca
    6.00 Śp. Maria Józefowska
    7.00 Śp. Maria Kazimierczak
    7.30 Śp. Władysław Dura
    8.00 Śp. Jan Gałuszka
  12.00 Śp. Janina Stawowy
  18.00 Sp. Joanna Cholewka

Śp. Krystyna Góra
Sobota 14 marca
   6.00 Sp. Maria Kazimierczak
   7.00 Śp. Janina Stawowy
   7.30 Dziękczynna w 50 r. urodzin z prośbą

o dalsze błog. Boże dla całej rodziny
   8.00 Śp. Jan Gałuszka
  12.00 Śp. Joanna Cholewka
  18.00 Śp. Maria Józefowska

Śp. Józefa i Stefan Kois
Niedziela 15 marca
   6.00 Śp. Jan i Karolina Zamysłowscy
   7.30 Śp. Józef Lurka

Śp. Józef Sowa
Śp. Janina Stawowy

   9.00 Śp. Krystyna Klauzner
  10.30 Śp. Rozalia, Konstanty i Helena Saferna

Sp. Maria i Józef Byrscy
  12.00 Śp. Joanna Cholewka
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Piotr Czaicki - 7 r. śm.

Czwartek 12 marca
   6.00 Śp. Jan Gałuszka
   7.00 Śp. Władysław Dura
   7.30 Zmarli z rodziny Kulisz i Matuszyk
   8.00 Śp. Janina Stawowy
  12.00 Śp. Maria Józefowska
  18.00 Śp. Joanna Cholewka

Śp. Krystyna Góra

II Niedziela Wielkiego Postu - 08 marca 2009

(ciąg dalszy na str.4)

Do Ciebie, św. Józefie

Uciekamy się w naszej niedoli. Temu
miesiącowi marcowi, który obecnie prze-
żywamy patronuje św. Józef. Do Niego się
w tych dniach specjalnie modlimy. Na
Górce u oo. Karmelitów jest dziewięć uro-
czystych śród poświęconych specjalnej
modlitwie no Niego. W naszej bazylice co-
dziennie po mszy św. o godz. 7.30 odma-
wiamy litanię do tego, który po Matce
Bożej jest Największym i Najważniejszym
Świętym. Uciekamy się do Niego w doli
i niedoli. Dziękuję Patronowi Kościoła
Świętego za moje dole, czyli za to, co do-

brego mnie spotyka w parafii wadowickiej
– zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Cie-
szę się, że przez ferie Parafialny Klub Spor-
towy prowadzi dla dzieci półkolonie,
a w innych miejscach nasze władze miasta
zadbały, żeby dzieci podczas dni wolnych
się nie nudziły, ale miały ciekawe zajęcia.
Również w te radosne przeżycia wpisują się
czwartki z pomysłowością Pani Marii Za-
dora. Uradowało mnie bardzo, że Siostry
Katechetki, wraz z Paniami Katechetkami
zorganizowały czterodniowy pobyt dzieci
w Zakopanem.

Przeżywam także dużą satysfakcję, gdy
patrzę jak posadzka w zakrystii zmienia

1. Najświętsza Maryja Panna jest najdo-
skonalszą z Kobiet świata. Obchodzony
dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet
niech nam pomaga widzieć w każdej ko-
biecie odblask Maryi Panny i dlatego nale-
ży ją otaczać miłością.

2. Dziś przy kościele zbieramy do puszek
ofiary na pomoc polskim misjonarzom. Jest
to tzw. zbiórka misyjna Ad gentes.

3. W tym tygodniu: w środę, czwartek i pią-
tek odbędą się rekolekcje dla młodzieży z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wa-
dowity. Niech rodzice zadbają, by ich dzieci
brały udział w tych rekolekcjach, zwłaszcza,
że dni te są wolne od zajęć szkolnych.

4. Zachęcamy parafian, by w Wielkim
Poście ograniczyli oglądanie telewizji -
zastępując ją lekturą i medytacją Pisma
Świętego, dobrą książką, katolicką prasą,
modlitwą i rozmową z bliskimi. Bibliote-
ka parafialna czynna jest w środy od 16.00
do 17.30 i w niedziele od 10.00 do 12.00.

5. Caritas Archidiecezji Krakowskiej za-
chęca do nabywania baranków wielkanoc-

nych, a także skarbonek wielkopostnych.
Do tych skarbonek rodzina składa ofiary,
które przyniesie do kościoła w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego.

6. W kaplicy domu parafialnego czynna
jest wystawa o życiu i działalności naszego
Ojca Świętego Jana Pawła II. Zachęcamy
do oglądnięcia w niedzielę, oraz w tygo-
dniu po mszach św.

7. Drogę Krzyżową odprawiamy w piąt-
ki, oraz dodatkowo w niedziele o godz. 16.15.

8. Zachęcamy do obejrzenia filmu
o ks. Jerzym Popiełuszce. Film ten wyświe-
tlany jest w Domu Kultury.

9. W niedzielę 22 marca pojedziemy na
przedstawienie pasyjne do Księży Salezjn
do Krakowa. Nawiedzimy Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia. Wyjazd o godz.
14.00. Koszt biletu i przejazdu 25 zł. Moż-
na się zapisywać.

10. W poniedziałek 16 marca pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd
o godz. 16.00. Koszt przejazdu 30 zł.

Wdzięczni za Krew Zbawiciela, która stała się źródłem naszego odkupienia,
pragniemy przeprowadzić akcję oddania krwi na rzecz bliźniego i w ten sposób uczcić jubi-
leusz 30-lecia pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Akcję przeprowadzi
punkt Krwiodawstwa w Wadowicach. W niedzielę 15 marca od godz. 8.00 do 13.00 będzie
pobierana krew w podziemiach kościoła św. Piotra. Warunkiem jest ukończony 18. rok
życia i odpowiedni stan zdrowia. Serdecznie zachęcamy.
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ks. Infułat

(ciąg dalszy ze str. 3)

swój wygląd. Ta dawna, już bardzo znisz-
czona zostaje zastąpiona nowymi piękny-
mi płytami granitowymi – w dwóch kolo-
rach. Koszta tej pracy zakrystyjnej szaco-
wane są na 20 tys. zł.

Patrząc na pająki w kościele widzę
w nawie głównej ich harmonię. Nowy za-
kupiony za 9.5 tys. zł znajduje się tuż przy
chórze, a dwa odnowione za sumę
5 tys. zł. tworzą razem wielką jednolitość.
Również w Kaplicy Ukrzyżowania został
odnowiony pająk. Krakowska firma wyce-
niła jego prace również za 2.5 tys. zł.

Niejednokrotnie patrząc w oczy św. Jó-
zefa myślę, czy jest to wszystko możliwe

do spłacenia. Przecież w ostatnią niedzielę
na ofiarę zebraliśmy 10.5 tys. zł. Jestem
bardzo wdzięczny wszystkim, którzy
wspierają remonty naszej świątyni. Zdaję
sobie jednak sprawę, że jest duża niewspół-
mierność pomiędzy przypływami finanso-
wymi, a wydatkowanymi pieniędzmi. Bar-
dzo się boję wszelkich kredytów, i brania
towarów „na bórg”, lub na tzw. „kreskę”.
Dotychczas z pomocą Bożą i ludzką byłem
wypłacalny. Jak to będzie dalej, to Ty
św. Józefie najlepiej wiesz. W każdym ra-
zie uciekam się do Ciebie w radosnym two-
rzeniu nowego modelu naszego kościoła
i parafii. Za pomoc Twoją św. Józefie bądź
pochwalony.

Cztery dni ferii w górach
Czas ferii zimowych jest okazją do wy-

jazdów dzieci i młodzieży. Prowadząc
z siostrą Małgorzatą Grupę Misyjną dla
dzieci spotykałyśmy się z pomysłem wspól-
nego wyjazdu. W odpowiedzi postanowi-
łyśmy zorganizować wyjazd do Zakopane-
go na pełne 4 dni. Celem wyjazdu był nie
tylko wypoczynek w górskim zimowym
krajobrazie, ale również integracja naszych
podopiecznych.

Okazało się, że chętnych jest wiele.
Oprócz naszych małych działaczy misyj-
nych zgłaszały się te, które wcześniej nale-
żały do Grupy oraz rodzeństwo. W sumie
udział wzięło 28dzieci wieku szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Opiekunkami były
s.Małgorzata, p. Ewa Chmura, p. Maria
Sarnek i autorka tego wspomnienia. Dzię-
ki życzliwości naszego księdza Proboszcza
- ks. J.Gila oraz dzięki ofiarności parafian,
którzy dla dzieci mają zawsze hojne dłonie
mogłyśmy zapewnić dowóz dzieci i zorga-
nizować czas każdego dnia pobytu.

Zamieszkaliśmy na os. Króle w pobliżu
Harendy, gdzie dzieci z radością zjeżdżały
z  części stoku. Mogły wyhasać się na śnie-
gu, pooddychać świeżym powietrzem i spró-
bować pysznej domowej kuchni. Niektóre
z podopiecznych po raz pierwszy wchodzi-
ły do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Pięknymi miejscami okazały się: Sanktu-
arium na Krzeptówkach, pustelnia św. Bra-
ta Alberta na Kalatówkach, kapliczka na Gu-
bałówce. Niezapomniane wrażenie zostawiła
wycieczka na Gubałówkę, wyjazd koleją
szynową wśród ośnieżonych drzew i zjazd
z Butorowego Wierchu kolejką krzesełkową.
Był czas na zakup drobnych pamiątek.
W niedzielnej Mszy św. uczestniczyliśmy
wszyscy w kościele św. Rodziny. Pod ko-
niec Mszy św. ksiądz celebrans pozdrowił
naszą grupę.

Zorganizowałyśmy dzieciom małe domo-
we kino, naukę piosenek, krótkie zabawy
przy kolacji i pisanie wspomnień z nasze-
go pobytu. Na koniec przytoczę fragment
jednego ze świadectw: „To był niesamowi-
ty wyjazd w góry. Chcielibyśmy za rok tam
pojechać, ale na trochę dłużej”. s.Ewa

Sprawozdanie ze spotkania  Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę 01.03.2009r. odbyło się

kolejne zebranie DRP, której przewod-
niczył ksiądz Infułat Jakub Gil. W spo-
tkaniu uczestniczyło 5 księży i 31 człon-
ków Rady.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną mo-
dlitwą, a przewodniczący Rady p. B. Pa-
muła przedstawił tematy spotkania po
przywitaniu zebranych:

1. Ks. Krzysztof Główka – prelekcja
na temat: „Zapłodnienie in vitro” pyta-
nia i dyskusje.

2. Ks. Proboszcz na temat „ Wiek Pro-
boszcza odchodzącego na emeryturę”.

3. Ks. Proboszcz Wotum wdzięczności
naszej Parafii za pontyfikat Jana Pawła
II – nowe organy, relikwiarz.

4. Ks. Proboszcz, ks. Główka „Sala au-
diowizualna” – lokalizacja i wykorzystanie.

5. 40-sto godzinne nabożeństwo, ado-
racje w rejonach – podsumowanie.

6. Relacje pracy w grupach, plany na
przyszłość.

Ad 1. Sprawa zapłodnienia „in vitro”
to sprawa, której towarzyszy wielki roz-
głos medialny. W każdej rodzinie dopeł-
nieniem miłości małżeńskiej jest chęć
posiadania dziecka. Gdy go nie ma
w rodzinie toczy się dyskusja – sprawa
„in vitro”. Nie jest to sprawa terapeutycz-
na, co miałoby diagnozować problem
i jej przyczyny, w celu jej uzdrowienia.
Zapłodnienie „in vitro” to sposób labo-
ratoryjny, to pozaustrojowe zapłodnienie.
Odrzucamy Boga, który jest Panem życia
i śmierci, który jest Stwórcą. Wiemy, że
przy zapłodnieniu „in vitro” rodzą się też
dzieci z wadami genetycznymi, o których
się nie mówi. Nie można osiągnąć do-
brych celów złymi metodami. Dla me-
dycyny jest to sprawa bardzo dochodo-

wa, lecz narusza się podstawowe przyrze-
czenie lekarskie „nie szkodzić”. Przysię-
ga Hipokratesa zostaje naruszona. Nie li-
czymy na leczenie niepłodności tylko na
to, że medycyna może przyjść z pomocą
w zapłodnieniu „in vitro”. Media to na-
głaśniają. Uważają, że Kościół nie chce
szczęścia człowieka. Skoro mówimy
o uczuciach radosnych nie zapominajmy
w tej sprawie także o bolesnych np. poro-
nieniach. Są banki, gdzie przechowuje się
nasienie – zaczyna być to przedmiotem
handlu, przedmiotem konsumpcji, a nie
godności człowieka. Nie bójmy się wyra-
zić swojego zdania. Chrześcijanin musi
mieć twarde poglądy. Nie może patrzeć
na człowieka materialnie, lecz na duszę.
Zapominamy o duchowym wymiarze.
Człowiek nie może stawać ponad Bogiem
– człowiek nie może być panem życia
i śmierci, bo tym Panem jest tylko Bóg.
Warto sięgnąć do Encykliki  Jana Pawła
II – „Blask prawdy, oraz Ewangelia
życia”. Jan Paweł II wyraźnie neguje pró-
by „in vitro”, gdzie człowiek chce stawać
ponad Bogiem. Pogląd chrześcijanina to
– oprócz materii widzą duszę. Można
przypomnieć adopcję dziecka poczętego,
można duchową adopcję otoczyć modlitwą
także poczęte dzieci np. modlitwą różań-
cową lub własną modlitwą. Niezastąpio-
na wartość adopcji dzieci.

Ad. 2. Ks. Kardynał wydał rozporzą-
dzenie, by Proboszcz po ukończeniu
70 roku życia złożył rezygnację z probo-
stwa Ordynariuszowi, aby dać szansę
młodszym. Ordynariusz może tą rezygna-
cję przyjąć lub odrzucić. W liście ks. Kar-
dynała do księży na Święta Bożego Na-
rodzenia nasz Metropolita postanowił, że

(ciąg dalszy na str.7)


