„Łaską jesteście zbawieni
przez wiarę. Pochodzi to nie
od was, lecz jest to dar Boga”.
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na każdy
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Panie Boże, z całego serca dziękujemy za Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma.
Modlimy się za siebie nawzajem, abyśmy dorastali do tych słów, które do nas kierował i starali się według nich żyć. Pragniemy świadectwem naszego życia dawać
Bogu dziękczynienie za Jego Pontyfikat. Modlimy się do Ciebie, Boże, o wyniesie-

fot. ks. K. Główka
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nie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II i błogosławieństwo dla Jego następcy
Benedykta XVI. Kochany Ojcze Święty Janie Pawle II, jesteś dla nas największym
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PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘ- DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
GI KRONIK
2 Krn 36, 14-16.19-23
Gniew i miłosierdzie Boże

ŚW.PAWŁA AP DO EFEZJAN:
Ef 2, 4-10
Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

Z radością zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

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

EWANGELIA:

Błażej Ceremuga, syn Tomasza i Anny
Artur Jambor, syn Risto i Marty
Łucja Udała, córka Macieja i Anety
Maria Sitko, córka Krzysztofa i Jolanty
Emilia Fujak, cóka Krzysztofa i Iwony
Nikola Bernaś, córka Andrzeja i Danuty
Martyna Rokowska, córka Mateusza i Anny
Julia Tarała, cóka Arkadiusza i Barbary
Nikodem Meus, syn Mirosława i Izabeli

J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w
Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie

wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego
uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało,
że jego uczynki są dokonane w Bogu».
Oto słowo Pańskie

Bóg nas posyła
Postawa Apostoła Narodów, którego Rok
przeżywamy, nieustannie wzywa nas, byśmy
zaangażowali się bez reszty w głoszenie Dobrej Nowiny. Do tego zaangażowania zachęca nas również Benedykt XVI, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Misyjny
w 2008 r. podkreślił, iż „nakaz misyjny na
początku tego tysiąclecia nie przestał być absolutnym priorytetem dla wszystkich
ochrzczonych, wezwanych do bycia „sługami i apostołami Jezusa Chrystusa”.
Powołanie misyjne jest wielką łaską dla
Kościoła, potwierdza autentyczność wiary
jego członków i głoszonej przez nich Praw-

dy o Życiu i Zbawieniu. Jest szczególnym
znakiem nadziei dla ludzi – z różnych powodów – oddalonych od Bożej miłości.
Dzięki misjonarzom, kolejne narody mogą
usłyszeć, że Bóg się nimi interesuje, a ich
życie jest wartością, którą troskliwą opieką
On sam otacza. Słowo Boże głoszone przez
misjonarzy jest Słowem Życia dla tysięcy
braci i sióstr z najodleglejszych zakątków
świata, a ich zaangażowanie w dzieleniu się
skarbem wiary służy promocji pełnej prawdy o człowieku, do którego zostali posłani.
Ks. Marek Gałuszka
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Pogrzeb

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

Śp. Genowefa Antos, ur. 1921r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Maria Olech, ur. 1930r., zam. ul. Trybunalska
Śp. Ludwika Nóżka, ur. 1925r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Barbara Skrzypczyńska, ur. 1939r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Zofia Tatar, ur. 1921r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Śp. Józefa Matysiak, ur. 1910r., zam. ul. Chopina

Ciekawa wiadomość
Przyznam, że nie pamiętam czy przesłałem Ks. Infułatowi wykaz osób z Wadowic, które jako pierwsze wpisały się do
księgi brackiej - bractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po misjach, które prowadzili tam bodaj w 1895 r. moi współbracia /redemptoryści/. Księga bracka
z Mościsk zachowała się i owe wpisy też.

Człowiek zawsze
może stać się dobry
W naszym kraju znajduje się156 zakładów penitencjarnych - zakładów karnych i
aresztów śledczych. Pracuje w nich ok. 220
kapelanów więziennych, którzy sprawują
Msze św. i inne nabożeństwa w 102 kaplicach. Więźniów w Polsce jest ponad 80 tys.,
a ponieważ nie ma miejsca w zakładach,
ok. 17 tys. dalszych czeka w kolejce na od- -7-

Jest to o tyle istotne, że nie pamiętam już
gdzie, ale czytałem, że w Wadowicach było
bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- nie było - wadowiczanie wpisywali się do
bractwa, które funkcjonowało w Mościskach. Matką Bożą Nieustającej Pomocy
zajmuję się od strony naukowej. Pozdrawiam serdecznie
O. K. Piotrowski – redemptorysta

siadkę. Średnia wieku to ok. 30 lat, a 95 proc.
osadzonych stanowią mężczyźni.
„Jesteście skazani, ale nie potępieni. Każdy
z was, przy pomocy łaski Bożej, może zostać człowiekiem świętym”. Ta papieska
maksyma przyświeca kapelanom i mnie
również, dlatego z odwagą idziemy do przodu. Podejmujemy to trudne wyzwanie, realizujemy, swoją pracę i swoje kapłańskie
powołanie. KAI, Ks. Kazimierz Pierzchała –
kapelan aresztu śledczego, Warszawa Służewiec

Intencje mszalne:
Poniedziałek 23 marca
6.00 Śp. Krystna Góra
7.00 Śp. Maria Kazimierczak
7.30 Śp. Janina Stawowy
8.00 Śp.ks.Ludwik,Teofila,Michał, Maria, Jan
12.00 Śp. Joanna Cholewka
18.00 Śp. Józef,MaciejWróblewscy - 14r. śm.
Śp. Barbara Skrzypczyńska
Wtorek 24 marca
6.00 Śp. Janina Stawowy
7.00 Śp. Stanisław Adamczyk - 6 r. śm.
7.30 Śp. Maria Kazimierczak
8.00 Śp.Aurelia,Teresa,Maria,Wincenty,Kazimierz
12.00 Śp. Maria Kazimierczak
18.00 Śp. Joanna Cholewka
Śp. Krystyna Góra
Środa 25 marca
6.00 Śp. Genowefa i Ludwik Brańka
7.00 Sp. Tadeusz Mamcarczyk - 14 r. śm i syn Ryszard
7.30 Śp.Maria iAndrzejKosycarz z dziećmi
8.00 Śp. Janina Stawowy
12.00 Śp. Joanna Cholewka
18.00 W intencjach nowennowych
Za żywych:
O zdrowie, błog. Boże i światło
Ducha Św. dla diakona Piotra
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Józefowska
Śp. Władysław Dura
Śp. Jan Ficek
Śp. Krystyna Góra
Śp. Helena Biel
Śp. Franciszek Biel
Śp. Anna Sikora
Śp. Czesław z żoną i synami
Śp. Bronisław Marek
Śp. Genowefa Antos

Czwartek 26 marca
6.00 Śp. Jan Ficek
7.00 Śp. Krystyna Góra
7.30 Śp. Helena Biel
8.00 Śp. Władysława Szczepanik - 1 r. śm.
12.00 Śp. Janina Stawowy
18.00 O zdrowiei błog. Boże dla Jakuba -5 r. urodzin
Śp. Joanna Cholewka
Śp. Joanna i Michał
Piątek 27 marca
6.00 Śp. Janina Stawowy
7.00 Śp. Jan Ficek
7.30 Śp. Zofia - 1 r. śm.
8.00 Śp. Joanna Cholewka
12.00 Śp. Marian Żegliński - 9 r. śm.
18.00 Sp. Helena Biel
Śp. Krystyna Góra
Sobota 28 marca
6.00 Sp. Krystyna Góra
7.00 Śp. Helena Biel
7.30 Śp. Janina Stawowy
8.00 Śp. Jan Ficek
12.00 Śp. Stanisława Radwan - 5 r. śm.
18.00 Śp. Joanna Cholewka
Śp. Wanda Dyrcz - 9 r. śm.
Niedziela 29 marca
6.00 Śp. Janina Stawowy
7.30 Śp. Władysława i Izydor Pawlik
Śp. Józef i Maria Rzyccy
9.00 Śp.o.WładysławKluz - Karmelita -14 r.śm.
10.30 Śp. Aleksander Cierpiałek - 4 r. śm.
12.00 Śp. Kazimierz, Józef, Józefa Handzlik
13.15 Śp. Joanna Cholewka
18.00 Śp. Władysław Dura

Starostwo Wadowickie zaprasza zainteresowanych na V Powiatowe Targi Oświatowe,
które odbędą się w Zespole Szkół przy
ul. Wojska Polskiego w dniach 29 i 30 marca,
tj. w przyszłą niedzielę i poniedziałek.
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IV Niedziela Wielkiego Postu - 22 marca 2009
1. W poniedziałek na godz. 18.30 zapraszamy do Klubu Seniora „Pod Plebanią”
przewodników poszczególnych rejonów
celem omówienia Dni Papieskich w rodzinach wadowickich.
2. W środę, czwartek i piątek są rekolekcje dla młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3 im.
ks. Tischnera przy ul. Wojska Polskiego.
3. W środę obchodzimy Uroczystość
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Jest to Dzień Świętości Życia Ludzkiego.
Na mszach św. o godz. 8.00, 12.00 i 18.00
będzie można podjąć się duchowej adopcji
dzieci poczętych. Odpowiednie formularze
są wyłożone na ołtarzach. Należy je stamtąd pobrać i wypełnić.
4. Straż Honorową Serca Bożego zapraszamy na spotkanie w czwartek na godz. 16.30.
5. W piątek wyjeżdża do Rzymu pielgrzymka pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Główki na uroczystości związane z 4.
rocznicą śmierci Jana Pawła II.
6. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie Szkoły Modlitwy Totus Tuus.
7. 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.
8. Wspólnota „Wiara i Światło” organizuje w przyszłą niedzielę kiermasz przedświąteczny. Dzięki nabywaniu ich pamiątek wspomagamy tę Wspólnotę.
9. W tych dniach będzie wystawiony kosz
dla biednych przed ołtarzem św. Antoniego. Prosimy o wsparcie.
10. W czwartek 2 kwietnia mija 4 rocznica śmierci Jana Pawła II. W tym dniu
zapraszamy młodzież szkół średnich na tzw.
Wadowickie Spotkanie Młodych o godz.
11.00. Wspólnie z parafią św. Piotra odprawimy Drogę Krzyżową o rychłe wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. Początek
przy kościele św. Piotra o godz. 19.00.
O godz. 20.00 chcemy uczestniczyć we
mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Guzdka na rynku.
Po niej będzie specjalne nabożeństwo.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Wadowicka rodzina przeżywa Dzień Papieski
W tym roku w niedzielę 11 października
będziemy przeżywać kanonizację wielkiego wygnańca arcybiskupa warszawskiego
ks. Szczęsnego Felińskiego. Był on u początku zakonu żeńskiego o nazwie: Siostry
Franciszkanki – Rodziny Maryi. Niedziela
ta będzie obchodzona w Polsce jako dziewiąty Dzień Papieski. Przypominamy sobie, jak poprzednie Dni Papieskie były
w Polsce bardzo uroczyście obchodzone.
Przy okazji zbierano pieniądze na fundację,

która wspiera młodzież zdolną, ale ubogą.
Jest to czytelne świadectwo ożywienia pamięci Wielkiego Papieża w całej Polsce.
W naszej parafii utarł się piękny zwyczaj, że każdego drugiego poszczególnego
miesiąca, zbieramy się na modlitwy, na tzw.
wieczór papieski. Od kilku już miesięcy
zapraszamy na wieczorne modlitwy księży
ze znanych sanktuariów Małopolski. Z radością dostrzegam, że jest pokaźna liczba
wiernych, którzy uczestniczą, co miesiąc
-3-

(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

w wieczorach papieskich. Przez te spotkania ożywiamy bliskość ze zmarłym przed
czteroma laty, naszym Największym Rodakiem. Zdajemy sobie sprawę, że śmierć
człowieka, także bardzo wybitnego, wyłącza go ze społeczności żyjących na ziemi,
a odchodzące dni, miesiące i lata sprzyjają
wymazaniu z pamięci i serca bliskości tej
osoby. Każdy z nas doświadczył w swoim
życiu tego egzystencjalnego procesu.
W naszej parafii, która szczyci się, że
w niej urodził się i spędził dzieciństwo
i młodość przyszły Wielki Papież Jan Paweł
II, musimy świadomie kultywować pamięć
Niepospolitego Rodaka. W tym celu zapraszamy rodziny wadowickie do włączenia
się w dzieło przeżycia Dnia Papieskiego we
własnym domu. Aby ułatwić przeżycie tego
dnia z parafii przekażemy odpowiednie
modlitewniki, a także księgę wpisów. Przez
całe lata nasz Wielki Rodak jako arcybiskup krakowski, a później Widzialna Głowa Kościoła był, dzięki swemu charyzmatycznemu posłannictwu, światłem dla po-

szczególnego człowieka, a także narodów,
a nawet ludzkości. Dlatego Papieskiemu
Dniowi Rodzinnemu towarzyszyć będzie
specjalna świeca. Świecę tę będziemy palić
podczas naszego nabożeństwa rodzinnego.
Zapraszamy rodziny, aby w tym dniu odświeżyły wszystkie znaki żywej pamięci
Ojca Świętego w naszych rodzinach. Mogą
to być zdjęcia, obrazki, a także różańce
otrzymane od Papieża. Niech one, jako
widoczne znaki, będą wyłożone na stół, przy
którym zbierze się rodzina, aby się modlić
o rychłe wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. Do księgi wpisów, która ma towarzyszyć temu wieczorowi, chcemy przekazać
naszą odpowiedź na pytanie: „Dlaczego
Ojciec Święty ma być wyniesiony na ołtarze? Czego Ojciec Święty mnie uczy? Przez
co On dla mnie jest wzorem?”
Oby te dni modlitwy w Papieskiej Parafii Wadowickiej stały się natarczywym pukaniem do Miłosierdzia Bożego, aby Kościół ustami Papieża Benedykta XVI w sposób uroczysty ogłosił, że nasz Rodak Jan
Paweł II, jest Świętym Ojcem.
ks. Infułat

Marcowy wieczór
2 marca 2009 roku na kolejny wieczór
modlitwy o rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II na zaproszenie ks. Infułata Jakuba Gila przybyli Ojcowie Paulini
z Bachledówki – Ojciec Marian i Ojciec
Sebastian. Towarzyszyła im grupa młodzieży, która śpiewem i grą na instrumentach
ubogacała mszę św.
Bachledówka leży w samym sercu Podhala na wyniosłym wzgórzu (947 m
n.p.m.), jednym z najwspanialszych punktów widokowych na Tatry. Tam wysiłkiem
Zakonu Paulinów i okolicznych mieszkań-

ców w latach 1985-1991 wyrosła nowa
świątynia pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej. Ojciec Marian w homilii
mówił o tym miejscu. Obok świątyni znajduje się też ośrodek rekolekcyjny dla duchowieństwa. W latach 1967-73 stałym
gościem na Bachledówce był Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński, który
spędzał tu swoje wakacje. Odwiedzał go
wtedy kardynał Karol Wojtyła. Metropolita Krakowski w latach 1969 i 1975 odprawił tu swoje rekolekcje. Tu pracował nad
redakcją dokumentów synodalnych, odwiedzał wielokrotnie kapłanów podczas rekolekcji, a w czasie wakacji także młodzieżo-4- we grupy oazowe, z którymi lubił spoty-

kać się przy ognisku. 27 września 1978 roku
na dwa tygodnie przed historycznym konklawe, kiedy to został wybrany papieżem,
właśnie na Bachledówce uczestniczył
w rekolekcjach kapłańskich. Lubił tam
przyjeżdżać, bo panuje tam cisza, która
sprzyja skupieniu i modlitwie. Kiedyś powiedział: „W tej ciszy słyszy się głos Boga”.
Ojciec Marian zwrócił uwagę na rolę modlitwy w życiu każdego człowieka, kto się
modli nie traci ducha.
Po mszy św. asysta Gwardii Szwajcarskiej, która bierze udział w uroczystościach
w miesiącu sierpniu w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także w uroczystościach kościelnych w Wadowicach, przedstawiła program słowno-muzyczny o papieżu Janie
Pawle II. Rodzice dzieci złożyli na ręce

ks. Infułata podziękowania za opiekę nad
asystą. Młodzi Gwardziści w galowych
strojach służyli także podczas dzisiejszej
mszy św.
O godz. 21.30 śpiewając pieśń „Zapada
zmrok” opuściliśmy bazylikę, by dalej
modlić się przed pomnikiem Ojca Świętego i oknem przy Kościelnej. Gwardziści
złożyli piękne wiązanki biało-żółtych kwiatów pod pomnikiem i oknem. Na jednej
z szarf był napis „Pamiętamy Ojcze –
Gwardia Szwajcarska z Wadowic”, a na
drugiej „Jesteśmy z Tobą – Gwardia Szwajcarska z Wadowic”. Podczas modlitwy na
zewnątrz kościoła, pomimo przenikliwego
zimna, Gwardziści do końca pełnili straż
ubogacając swoją obecnością kolejny wieczór modlitwy.
Maria Zadora

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” dziękuje
W imieniu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” składamy serdeczne
podziękowania Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach za przekazaną ofiarę
w wysokości 7.550 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) pochodzącą ze zbiórki przeprowadzonej w niedzielę Adwentu.
Dziękujemy Wspólnocie Parafialnej za ten szczególny wyraz miłości i przywiązania do Ojca Świętego Jana Pawła II. To właśnie dzięki szczodrości Was
Wszystkich, naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, 11 października 2008 roku mogliśmy przystąpić do realizacji dzieła budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w krakowskich Łagiewnikach. W chwili obecnej trwają prace nad
wykonaniem pali wytrzymałościowych i utwardzeniem gruntu pod budowę.
Ufamy, że niepowtarzalny klimat duchowej jedności będzie nam towarzyszył
w budowie żywego pomnika naszych wiernych serc i wypełnianiu duchowego
testamentu, jaki pozostawił naszej Ojczyźnie i światu, Sługa Boży Jan Paweł II.
Wszystkich Ofiarodawców obejmujemy wdzięczną modlitwą. Serdeczne „Bóg Zapłać!”
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Arcybiskup
Metropolita Krakowski
Stanisław kard. Dziwisz

