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świadectwa rodziców
Kadr z filmu
o Ojcu Świętym
Janie Pawle II
„Świadectwo”

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

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
III NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
Pamiętam Ojca Świętego
jeszcze z czasów gimnazjalnych. Codziennie chodził z ojcem na spacer nad Skawę, przechodząc koło naszego domu.
Zauważyłam, że ojciec trzyma
otwartą książkę i przepytuje
Syna z łaciny.
To był już początek Jego drogi do świętości, o którą dzisiaj
Boga pokornie prosimy.
W tej intencji będziemy odmawiać różaniec.
Maria Komar

fot. ks. K. Główka
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Dziękujemy Ci, Panie za dar życia w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, za
przykład świętości w naszych trudnych czasach
Ewa Hardek

Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy ze str. 5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJ-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ŚCIA: Wj 20, 1-17
Ogłoszenie przykazań Bożych

LISTU ŚW.PAWŁA AP DO KORYNTIAN:
1 Kor 1, 22-25
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

EWANGELIA:
J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania
taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię,
a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty
ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On
zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy
więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział,
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł
Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym,
wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał
i nie potrzebował niczyjego świadectwa
o człowieku. Sam bowiem wiedział, co
się kryje w człowieku.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej
i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali
woły, baranki i gołębie oraz siedzących
za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca
mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość
o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im

Oto słowo Pańskie

Droga Jezusa i nasza

a wtedy potrafię też znieść niejeden krzyż
jako pokutę za swoje grzechy. Spraw, aby
cierpienie nie napełniało mnie goryczą,
lecz czyniło dojrzałym, cierpliwym, bezinteresownym, łagodnym i spragnionym
owej krainy, w której nie ma cierpienia,
i owego dnia, kiedy obetrzesz wszelką łzę
z oczu tych, którzy Cię kochali i którzy
poprzez ból wierzyli w Twoją miłość,
i poprzez noc w Twoje światło.

Boże, proszę Cię o rzecz najtrudniejszą:
o łaskę, abym w każdym cierpieniu mojego życia umiał dojrzeć krzyż Twego
Syna, wielbić w nim Twoją świętą, niezbadaną wolę, towarzyszyć Twemu Synowi w Jego drodze krzyżowej, jak długo się Tobie spodoba. Spraw, abym się
stał wyczulony na Twoją chwałę, a nie
tylko na własne dobre samopoczucie,
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O. Karl Rahner

było bardzo bliskie Papieżowi, który od
młodości był zafascynowany osobą jego
założyciela św. Brata Alberta. Jemu poświęcił napisany w roku 1944-49 dramat
„Brat naszego Boga”. Pustelnię odwiedzał
wielokrotnie. Jako Papież był tutaj podczas wizyty w Zakopanem w 1997 roku.
Opuszczamy to urokliwe miejsce i wędrujemy dalej, wciąż wyżej, wyżej. Ubrane w białe puchowe kożuchy jodły i świerki, dzwoneczki sań góralskich towarzyszą
naszej wędrówce. Docieramy do hotelu
górskiego PTTK położonego na wysokości 1198 m npm. Odpoczywamy popijając
gorącą herbatę, kawę. Później wychodzimy na zewnątrz schroniska, aby nacieszyć
oczy piękną panoramą roztaczającą się
z tego miejsca. Jan Wiktor kiedyś napisał:
„Sunie po puszystym śniegu, pnie się po
zboczu, aby spojrzeć na krajobraz roztaczający się wokoło. Wyłaniają się wierzchołki wzgórz. Plamy lasów wynurzające
się spod bieli podobne do obłoków błękitu

strąconego z nieba. Widziane piękno jest
ukojeniem i nagrodą za trud”. Dla wielu
osób wyjście do tego miejsca było wielkim
wysiłkiem, ale wartało.
Droga powrotna prowadziła wąską, przetartą ścieżką wśród pięknej scenerii zimowej. Obawialiśmy się drogi powrotnej do
Wadowic, okazało się, że szosa była prawie
pusta. Z Zakopanego jechaliśmy 1 godz. 45
minut. Śpiewaliśmy pieśni, odmawiali różaniec, dziękowali Bogu, św. Pawłowi za
opiekę nad nami.
Pielgrzymi składają serdeczne Bóg zapłać
ks. Infułatowi Jakubowi Gilowi za zorganizowanie i prowadzenie tej pięknej pielgrzymki. Na koniec przytoczę słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II: „Od zarania dziejów góry stanowią dla ludzkości uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem i Jego
nieskończoną wielkością. Byt człowieka jest
przemijający i zmienny – góry istnieją
w sposób pewny i trwały, są wymownym
obrazem niezmiennej wieczności Boga”.
Maria Zadora

Radosny Czwartek w Studio Filmów Rysunkowych
26 lutego 2009 roku 50-osobowa grupa
dzieci z opiekunami pojechała do Studia
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej,
które znane jest w kraju i za granicą przede
wszystkim za sprawą filmów dla dzieci.
Tam zapoznały się z prezentacją filmów
rysunkowych. Był krótki wykład na temat
animacji, później zwiedziły pracownię animacji i malarni (skanowanie i malowanie
komputerowe), poznały także jak nagrywa się różne dźwięki. Na zakończenie

Bóg zapłać.

W ostatnią niedzielę
dziecięca grupa misyjna zebrała w przykościelnej zbiórce sumę 2.863,56 zł. Ofiary
te zostały przesłane na Dzieło Pomocy Ad

obejrzały trzy filmy: „O bocianach”, jedną
część filmu „Bolek i Lolek”, który pojawił
się na ekranach w 1963 roku, jego bohaterowie wystąpili w ok. 200 filmach, oraz
film o sympatycznym piesku Reksiu, który
towarzyszy dziecięcej publiczności od 1967
r. Na zakończenie pobytu w Studio dzieci
kupowały pocztówki z ulubionymi bohaterami filmów. Kolejny dzień zimowych ferii upłynął mile i radośnie.
Maria Zadora

Gentes – pomoc polskim misjonarzom.
Składam serdeczne podziękowanie tak ofiarodawcom, jak również kwestującym dzieciom, oraz ich opiekunkom – Siostrze Ewie
-7- i Małgorzacie.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 16 marca
6.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 Ozdrowie,dobrą żonę,opiekę BożądlaMichała
7.30 Śp. Maria Kazimierczak
8.00 Śp. Władysław Dura
12.00 Śp. Janina Stawowy
18.00 Śp. Joanna Cholewka
Obłog.Boże i łaskę zdrowiadla Joanny
Wtorek 17 marca
6.00 Śp. Maria Kazimierczak
7.00 Śp. Franciszka i Józef
7.30 Śp.Jadwiga Gala,mąż,rodzice irodzeństwo
8.00 Śp. Joanna Cholewka
12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy
18.00 Śp. Jan Gałuszka
Śp. Janina Stawowy
Środa 18 marca
6.00 Śp. Janina Stawowy
7.00 Sp. Wiktoria Warchał
7.30 Śp. Maria Kazimierczak
8.00 O zdrowie dla Czesława
12.00 Śp. Joanna Cholewka
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Leokadia Kądziołka
Śp. Maria Józefowska
Śp. Władysław Dura
Śp. Krystyna Góra
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Franciszek Pawłowski, żona
Józefa i synowa Halina
Śp. Genowefa Antos

Czwartek 19 marca
6.00 Śp. Józef Choczyński
7.00 Śp. Maria Kazimierczak
7.30 Śp. ks. Józef Pędziwiatr
Śp. Józefa i Józef Dąbrowscy
8.00 Śp. Janina Stawowy
12.00 Śp. Joanna Cholewka
18.00 Śp. Józef Krupa
Śp. Józef Stopa, Józef Bylica
Piątek 20 marca
6.00 Śp. Maria Kazimierczak
7.00 Śp. Janina Stawowy
7.30 Śp. Kazimierz Brańka
Śp. Danuta, Władysław Graca
8.00 Śp. Wiktoria Warchał
12.00 Śp. Jan Gałuszka
18.00 Sp. Joanna Cholewka
Śp. Wit Studnicki
Śp. Adam Studnicki - 3 r. śm.
Sobota 21 marca
6.00 Sp. Maria Kazimierczak
7.00 Śp. Piotr i Stanisława Cieślik
7.30 Śp. Sabina i Aleksander Kucia
8.00 Wpodziękowaniuza otrzymane łaski,zprośbą o
zdrowie idalszełaskidlaTadeusza Cebrzyńskiego
w60r. urodzin
12.00 Śp. Janina Stawowy
18.00 Śp. Joanna Cholewka
Dziękczynno błagalnadla Michała w18r.urodzin
Niedziela 22 marca
6.00 Śp. Janina Stawowy
7.30 Śp. Helena Broda - 8 r. śm.
Śp. Irena Laskowska
Śp. Maria Olech
9.00 Za ks.Pawła,o zdrowie ipotrzebne łaski
10.30 Śp. Aleksander Mlak
12.00 Śp. Ryszard Jakubik - 20 r. śm.
13.15 Chrzty
Śp. Józef Szczur
18.00 Śp. Joanna Cholewka

Święci tego tygodnia: w czwartek – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
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III Niedziela Wielkiego Postu - 15 marca 2009
1. Jutro pielgrzymujemy o godz. 16.00
na Apel Jasnogórski. Koszt przejazdu 30 zł.
2. W poniedziałek, wtorek i środę są rekolekcje dla młodzieży z Zespołu Szkół
Nr 1, dawnej Budowlanki.
3. Ojcowie Karmelici zapraszają parafian
do uczczenia św. Józefa w czwartek. Suma
odpustowa ku czci św. Józefa, będzie na
Górce o godz. 17.00.
4. W czwartek na godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie członków Akcji Katolickiej, natomiast na godz. 17.00 Rycerstwo
Niepokalanej.
5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie grupy modlitwy św. o.Pio
6. 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.
7. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca do niesienia pomocy biednym, poprzez
nabywanie w naszej bazylice baranków wiel-

kanocnych w cenie 6 zł., a także skarbonek
wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina
składa ofiary, które przyniesie do kościoła
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
8. W niedzielę 22 marca o godz. 14.00
jedziemy do Salezjan do Krakowa, aby
oglądnąć Misterium Męki Pańskiej. Koszt
wynosi 20 zł.
9. Wdzięczni za Krew Zbawiciela, która
stała się źródłem naszego odkupienia, dzisiaj w podziemiach kościoła św. Piotra
w godz. od 8.00 do 13.00 można oddać
krew. Dar krwi służący bliźniemu jest czytelnym znakiem miłości Ukrzyżowanego.
Zachęcamy wiernych do krwiodawstwa.
10. W czwartek 02 kwietnia, w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II, odprawimy
wspólną wadowicką Drogę Krzyżową. Rozpoczniemy ją o godz. 19.00 w kościele św.
Piotra. Natomiast o godz. 20.00 z tej okazji ks. bp Guzdek będzie przewodniczył
koncelebrowanej mszy św. na rynku.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
oraz pierwszej spowiedzi to ogromna praca rodziców, dzieci, katechetów a nawet
księży pracujących przy naszej bazylice.
Siostry katechetki organizują comiesięczne spotkania przygotowujące tak dzieci, jak
i rodziców do tego wielkiego wydarzenia.
W kościele ćwiczą śpiewy, a także różne
elementy zachowania potrzebne na przeżycie tego dnia. W kaplicy parafialnej co miesiąc na specjalnym spotkaniu mebluję rodzicom głowy odnośnie tego wielkiego
wydarzenia. Czym bliżej wielkiej daty tym
więcej starań. Dzieci z rodzicami przychodzą do kościoła na próby kilkakrotnie.
Uczą się i uczą. Rodzice ogromny wysiłek
wkładają w to, aby ten wielki dzień prze-

W Jakubowej studni, dudni
Prawie pół wieku mija od zakończenia
wielkiego duszpasterskiego II Soboru Watykańskiego. Biskupi uczestniczący w historycznych naradach podkreślali radości i
smutki współczesnego Kościoła. Po prawie
pięćdziesięciu latach od tamtejszego historycznego wydarzenia myślę o Kościele wadowickim z wielką radością, ale także i dużym smutkiem. Powodem tego są moje obserwacje związane z przyjęciem sakramentów. Chodzi mi zwłaszcza o Pierwszą Komunię, Bierzmowanie i Małżeństwo. Z radością stwierdzam, że bardzo dużo wysiłku wkładają kandydaci tych sakramentów.
Przygotowanie do Pierwszej Komunii
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(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

żyć w sposób nadzwyczajny. W naszych
czasach coraz częściej przyjęcia komunijne w różnych lokalach – są małymi weselami. Ileż to kosztuje wysiłku czasowego
i finansowego rodziców. Czasami muszą się
zapożyczyć, aby ta uroczystość była taka,
by to inni zobaczyli.
Wydatki chrzestnych są również doniosłe. Trzeba kupić z tej okazji odpowiedni
prezent. Należy się koniecznie w sposób
właściwy zaprezentować. Prawda o tym,
że największym Bożym prezentem tego
dnia jest żywy Chrystus w Najświętszym
Sakramencie zostaje często przesłonięta
tymi zewnętrzno-materialnymi przygotowaniami. A gdy uroczystości komunijne się
skończą, to wtedy rodzice głęboko oddychają i dość często przestają się już interesować dalszym religijnym wychowaniem
swoich dzieci. Nawet niektóre matki mają
żal do katechetek, że dzieciom przypominają o komunii świętej pierwszopiątkowej,
czy też o udziale w różnych nabożeństwach
kościelnych. Teraz – mówią to z ogromnym przekonaniem – dziecko ma się zająć
nauką, a nie kościołem.
Drugi zryw jest z okazji Bierzmowania.
Znów księża przygotowujący do tego sakramentu przedstawiają konkretne wymagania
kandydatom. Młodzież z klasy III gimnazjalnej, która Sakrament Ducha Św. chce
przyjąć, chodzi przez cały rok, co tydzień
na spotkania katechetyczne do domu katolickiego. Co miesiąc ma przystępować do
Sakramentu Pokuty. Ma też zrealizować inne
religijne praktyki. W ostatnich dniach przed
przyjęciem tego sakramentu, spotyka się
w kościele kilka razy, by jak najlepiej wyćwiczyć formę zachowania się podczas
przyjmowania tego sakramentu. Rodzice
tych kandydatów też mają spotkania, na które
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starają się przychodzić. W określonym dniu
ks. biskup udziela mocy Ducha Św. szesnastolatkom. Wydawać, by się mogło, że po
takim przygotowaniu i przeżyciu sakramentu młodość spędzą w jasnych promieniach
Ducha Św. Tymczasem rzeczywistość jest
inna. O wiele czarniejsza.
Trzeci zryw dotyczy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Znów kandydaci tego sakramentu muszą zrealizować wiele wymagań zanim przyjmą sakrament przymierza.
Muszą zgromadzić określoną ilość papierów, by spisać protokół przedślubny. Biorą
udział w specjalnym przygotowaniu narzeczonych. Spotykają się w poradni katolickiej dla narzeczonych. Rozmawiają kilka
razy ze swymi duszpasterzami. Dzień ślubu
kościelnego dużo kosztuje rodzinę. Trzeba
zapłacić za to, co się dzieje w kościele. Ale
tym bardziej za to, co będzie się działo na
przyjęciu weselnym. Ten wysiłek finansowy może zupełnie zasłonić u młodych
prawdę o wielkości przyjętego sakramentu
małżeństwa jako danej mocy Bożej, by iść
razem przez życie.
Przygotowania na przyjęcie tych trzech
sakramentów są tak duże, że brakuje już
chęci u tych, którzy je przyjęli, aby żyć na
co dzień mocą tych sakramentów. A przecież głównie o to chodzi. Jeszcze jeden niepokojący fakt obserwuję, że już nie wszyscy z tych co podeszli do Pierwszej Komunii Świętej, przyjmą Sakrament Bierzmowania. A jeszcze bardziej ich ubędzie po
sakramencie bierzmowania, przy przyjmowania Sakramentu Małżeństwa.
Spędza mi sen z oczu, co robić, żeby
w kościele wadowickim nie było życia religijnego realizowanego tylko określonymi
zrywami, ale żeby wiarą Jezusa Chrystusa
żyć na co dzień. Święty Józefie, opiekunie
Kościoła Świętego, Tobie zawierzam powyższy wielki niepokój.
ks. Infułat

Pielgrzymka na Olczę i Kalatówki
28 lutego 2009 roku pod przewodnictwem ks. Infułata Jakuba Gila pojechaliśmy na drugą w tym roku pielgrzymkę.
Głównym jej celem było nawiedzenie
Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej
Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy,
jako piątego kościoła jubileuszowego
w Roku św. Pawła. W drodze do Zakopanego poznaliśmy dzieje Sanktuarium, historię cudownego medalika. Kiedy dojeżdżaliśmy do centrum Olczy, ukazała się
nam bryła kościoła składająca się z pięciu
segmentów symbolizujących wzniesione do
modlitwy dłonie, jednocześnie nawiązujące do stromizny dachów góralskich, oraz
do strzelistych szczytów tatrzańskich. Opuściliśmy autokar i pod górę udaliśmy się
do kościoła. Jego położenie na wzniesieniu
pozwala podziwiać piękną panoramę Tatr.
Po wejściu do górnej części kościoła (kościół dzieli się na dwa poziomy) przez stylowe dębowe drzwi naszą uwagę zwróciły
piękne kolorowe witraże przedstawiające
historię objawień Matki Bożej – Katarzynie Laboure – zakonnicy związanej z kultem NMP Cudownego Medalika, oraz sceny ewangeliczne z życia i działalności Jezusa Chrystusa. Na tle okna w prezbiterium
widnieje figura patronki kościoła, Matki
Bożej Objawiającej Cudowny Medalik.
Świątynia konsekrowana była 30 lipca
1988 roku. Długość jej wynosi 45 m, szerokość – 42 m, wysokość najwyższego segmentu – 46 m. Sanktuarium opiekują się
księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Mieliśmy
możliwość wysłuchania ciekawej konferencji wygłoszonej przez księdza misjonarza
o św. Pawle Apostole. Później w kaplicy
księży Misjonarzy uczestniczyliśmy we
mszy św. odprawianej przez ks. Infułata

Jakuba Gila. Na zakończenie modliliśmy
się, aby uzyskać odpust w tym Jubileuszowym kościele. W drodze do Zakopanego
ks. Infułat wyjaśnił nam, że sanktuarium
to zostało słusznie wybrane jako kościół jubileuszowy. Św. Paweł był wielkim misjonarzem. W działalności misyjnej odnosił
wręcz niewyobrażalne sukcesy, a jego energia i zapał udzielały się innym misjonarzom, którzy kontynuowali Jego dzieło. Misjonarze na Olczy pamiętają o Największym
Misjonarzu z Tarsu.
W Zakopanem zatrzymaliśmy się na parkingu pod Wielką Krokwią, skąd zwartą
grupą ruszyliśmy do Kuźnic, a stamtąd na
Kalatówki. 8 czerwca 1979 roku Jan Paweł
II w Nowym Targu powiedział: „Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu –
i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj
ludzie z różnych stron Polski, a także spoza Polski. Ciągną latem i zimą. Szukają
odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły
w zdrowym wysiłku fizycznym: w marszu,
w podejściu, we wspinaczce”. My dzisiaj
realizowaliśmy słowa Ojca Świętego, wędrując po białym ubitym śniegu wciąż
w górę. Dotarliśmy do kaplicy pw Świętego Krzyża przy klasztorze ss Albertynek.
Ksiądz Infułat przybliżył nam postać
św. Brata Alberta, a także Witkiewicza, który był głównym pomysłodawcą i budowniczym tej kaplicy w głębi Tatr. Modliliśmy się przed zawieszonym w prezbiterium
krzyżem z pasyjką, sprowadzonym do kaplicy z krakowskiego klasztoru oo. Paulinów na Skałce. Potem zwiedziliśmy domek
zwany „Chatką Pustelnika”, gdzie mieści
się izba pamięci Brata Alberta. Miejsce to
-5-

(ciąg dalszy na str.7)

