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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Panie Boże, dziękujemy za to, że dałeś nam naszego Papieża Jana Pawła II. To
właśnie On uczył i pokazał całemu światu jak trzeba kochać Boga i ludzi.

Żaden człowiek nie uczynił tyle dobra, co On. Nie ma miejsca na świecie, na
ziemi, który nie byłoby naznaczone Jego misją pokoju i miłości do drugiej osoby.
Całe Jego życie było wielkim hołdem Bogu i ludziom.

Takie świadectwo Jego życia, Jego niewyobrażalna wierność Matce Bożej i Je-
zusowi, Jego sposób przekazywania wszystkim prawdy Bożych Przykazań przeko-
nało wielu, że to Papież niezwykły i Święty.

Prosimy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
Rodzina Gramatyków

Aleksander, Elżbieta, Marcin, Karol

nych modlitwach, w Litanii
do Wszystkich Świętych, ka-
nonie Modlitwy Euchary-
stycznej przyzywać Jego
imienia jako błogosławione-
go i świętego. Byśmy przy-
zywając Jego orędownictwa,
wydali obfity owoc papie-

skiego nauczania.
W parafii wadowickiej, gdzie każdy kamyk,

każda ścieżka, kościelna ławka i kaplica przy-
pomina Jego dzieciństwo, wyrazem naszej
pamięci jest przede wszystkim modlitwa.

Każdego 16-go dnia miesiąca pielgrzymu-
jemy do Częstochowy, by prosić Maryję, któ-
rej zaufał – Totus Tuus – o rychłe wyniesie-
nie na ołtarze i obfite owoce Jego nauczania.
Każdego 2-go, gromadzimy się w Bazylice
wraz z wieloma pielgrzymami, by uczestni-
czyć we Mszy Świętej i Wieczorze Jana Paw-
ła II. Spotkania nasze kończą się modlitwami
pod pomnikiem papieża i oknem rodzinnego
domu w godzinie śmierci. Są to szczególne
chwile modlitwy i refleksji.

Liturgiczne obrzędy Uroczystości Zmar-
twychwstania nakazują poświęcenie pascha-
łu, wraz z nim w naszej parafii zostaną po-
święcone Papieskie Świece. Będą one, wraz
z modlitewnikiem Za przyczyną sługi Boże-
go Jana Pawła II, pomagać w przeżyciu Dnia
Papieskiego w rodzinie. W czasie pewnego
rodzaju Kolędy – wizyty duszpasterskiej - od
domu do domu, od rodziny do rodziny bę-
dziemy przekazywali ten Płomień Jego mi-
łości.

Świeca to szczególny znak. Znak Jezusa
Zmartwychwstałego. Ale świeca, to również
symbol światła, które oświeca; ciepła, które

rozgrzewa; spalania się, tak
jak oświecał, ogrzewał i spa-
lał się dla Chrystusa i Ko-
ścioła  - na naszych oczach -
Jan Paweł II.

Ten dzień, niech będzie
w rodzinach wyczekiwany i odpowiednio przy-
gotowany: spowiedź, wspólne uczestnictwo we
Mszy Świętej, czekający domowy ołtarz. To ro-
dzinne miejsce modlitwy niech będzie uroczyste:
biały obrus, kwiaty, zdjęty ze ściany – może już
trochę przykurzony – obraz Papieża. Powycią-
gajmy wszystkie pamiątki, książki, albumy, a
może nawet ofiarowany osobiście przez Niego
różaniec. Niech ten domowy stół, tak jak groma-
dzi w Wigilię i poranek Wielkanocny, zgromadzi
teraz wszystkich domowników wokół Jana Paw-
ła II. Niech nie braknie modlitwy przy Papieskiej
Świecy. Przeczytajmy wspólnie papieskie doku-
menty i homilie wygłoszone w czasie pielgrzy-
mek do Polski. Tak jak każdy przy domowym
stole może kroić chleba do woli - by się nasycić,
tak teraz niech każdy z domowników karmi się
do woli - Jego nauczaniem.

Przypieczętowaniem tego dnia będzie rodzin-
ny wpis do parafialnej księgi, w której spróbuje-
my odpowiedzieć na pytanie:  Dlaczego? Dlacze-
go chcemy wyniesienia na ołtarze naszego Papie-
ża? Czego nas nauczył? W czym był dla nas wzo-
rem? A może również, jakich łask doznaliśmy za
Jego wstawiennictwem? Może okazać się, że tych
łask jest bardzo wiele.

Niech przeżywanie tajemnic Wielkiego Postu
i przygotowania do pamiątki Zmartwychwstania
zachęcą nas do bardziej aktywnego wyczekiwa-
nia na beatyfikację i kanonizację.

Ks. Krzysztof Główka – Bazylika Wadowicka
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Karl Rahner

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA JEREMIASZA:

EWANGELIA:

J 12, 20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Jr 31, 31-34 Hbr 5, 7-9

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa.

Nowe przymierze Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać
pokłon Bogu w czasie święta, byli też nie-
którzy Grecy. Oni więc przystąpili do Fi-
lipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej,
i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy uj-
rzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział An-
drzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli
i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką
odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno psze-
nicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zo-
stanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przy-
nosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia
na tym świecie, zachowa je na życie wiecz-
ne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie
za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie

i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go
mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku
i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie
od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przy-
szedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię
Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba:
«I uwielbiłem i znowu uwielbię”. Tłum sto-
jący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni
mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na
to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze
względu na Mnie, ale ze względu na was.
Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz
wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do sie-
bie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmier-
cią miał umrzeć.

Krzyż Pana mego niech będzie mi wzo-
rem, niech będzie moją siłą, moim pokrze-
pieniem, niech będzie rozwiązaniem wszyst-
kich niejasnych problemów, światłem wszyst-
kich nocy. Daj, abyśmy znajdowali chlubę
w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj,

abyśmy się stali dojrzali w prawdziwej chrze-
ścijańskiej egzystencji i życiu, aby krzyż już
nie był dla nas nieszczęściem i niezrozumia-
łym absurdem, lecz znakiem wybrania przez
Ciebie, tajemnym, niezawodnym znakiem, że
jesteśmy Twoimi na wieki.

Boże, proszę Cię

W ostatnim tygodniu od naszej parafialnej Grupy św. o. Pio otrzymałem sumę jednego
tysiąca zł. przeznaczonych na budowę nowych organów w bazylice. Ofiarodawcom składam
serdeczne Bóg zapłać.

Podziękowanie

Dzień Papieski w Rodzinie
W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan

wasz przybędzie” - te słowa przypominają
mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wów-
czas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim
podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa
się na moje ziemskie życie, przygotowało
mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona
nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę
chwilę oddają w ręce Matki mojego
Mistrza: totus Tuus.

Z Testamentu Jana Pawła II
Czas biegnie niezmiernie szybko.

2 kwietnia 2009 roku będziemy przeży-
wać już IV rocznicę śmierci Sługi Bożego
Jana Pawła II.

Ile dobra, ile łask wyjednał dla swoich
rodaków, wie chyba tylko sam Bóg. Jan
Paweł II do końca nam błogosławił, do
końca nas uczył. Pielgrzymki do rodzin-
nego kraju, nieustanna troska o własne
gniazdo, modlitwa, ofiara. Dziś wydaje się
przygasać w naszych sercach - jeszcze tak
niedawno - głośno skandowane: Santo
Subito. Wyrazem naszej pamięci pozosta-
ły często tylko sentymentalne wspomnie-
nia, bez refleksji – Kogo,  tak naprawdę,
całe życie głosił.

Pamiętamy jednak niewypowiedziane
słowa z okna na Watykanie – wysiłek i ból.
Nie zapomnimy Drogi Krzyżowej, gdy
w ciszy prywatnej kaplicy łączył się w mo-
dlitwie z całym światem, tuląc do siebie
procesyjny krzyż. A potem ostatnia Msza
Święta, agonia i godzina apelowa…
Tylko my wiemy, co działo się w naszej
duszy,  gdy o 21.37 Wielkie Serce dobre-
go papieża przestało bić. Tę chwilę będzie-
my pamiętać do ostatnich naszych dni.
Świat się zatrzymał… Po policzku chyba
każdego człowieka spłynęła kropla gorz-

kiej łzy, łzy smutku i żalu. Pojawił się lęk -
Co teraz? Jak będzie wyglądało moje życie?
Jak będzie wyglądał świat? Jak poradzi so-
bie Kościół bez Tego Kochanego Pasterza?!
Pojawiały się postanowienia, obietnice, ale
czy jeszcze ktoś o nich pamięta?

Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz przypo-
mniał nam w swoim świadectwie -  wyda-
nym w formie książki - a potem w zreali-
zowanym na jego  podstawie filmie, te
ostatnie chwile; słowa, które były tak ci-
che, pokorne i pełne miłości: „… a teraz
wy przyszliście do mnie”, „pozwólcie mi
odejść”, „Amen”. Ksiądz infułat Jakub Gil
z Wadowickiej Bazyliki, z miasta - o któ-
rym mówił nasz Rodak – gdzie wszystko
się zaczęło, złożył na dłoniach zmarłego
papieża szczególny pocałunek. Pocałunek
w imieniu nas wszystkich –  jako znak
wdzięczności i miłości dla Ojca, złożony
przez dzieci. Uczestnicząc w pogrzebie, na
ręce Księdza Dziwisza przekazaliśmy sta-
ropolskim zwyczajem, wynikającym z sza-
cunku do Ziemi Ojczystej – rodzinną zie-
mię, zebraną z 11 miejsc bliskich Ojcu
Świętemu.

Wielu z nas uczestniczyło w uroczysto-
ściach pogrzebu dzięki przekazom satelitar-
nym w radio, czy w telewizji. Wielu było
naocznymi świadkami, tego chyba najbar-
dziej bolesnego pożegnania. Radość i na-
dzieję wzbudziły słowa „nieoficjalnej ka-
nonizacji”, wypowiedziane przez Kardynała
Ratzingera, później wybranego Benedyktem
XVI: Możemy być pewni, że nasz ukocha-
ny papież jest w oknie Domu Ojca, patrzy
na nas i nam błogosławi.

Jako rodacy i spadkobiercy Jana Pawła
II, pragniemy na nowo prosić Boże Miło-
sierdzie o wyniesienie na ołtarze Wielkiego
Papieża. Pragniemy jak najszybciej w codzien-Ks. Proboszcz

 Oto słowo Pańskie
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  30 marca
    6.00 Śp. Helena Biel
    7.00 Śp. Maria Olech
    7.30 Śp. Tadeusz Rajda i zm. z rodziny
    8.00 Śp. Jan Ficek
  12.00 Śp. Janina Stawowy
  18.00 Śp. Joanna Cholewka

Śp. Krystyna Góra

Wtorek  31 marca
    6.00 Śp. Krystyna Góra
    7.00 Śp. Irena, Julian, Władysław Nowak
    7.30 Śp. Jan Ficek
    8.00 Śp. Helena i Józef Kwarciak z rodziną
  12.00 Śp. Rozalia Drożdż
  18.00 Śp. Janina Stawowy

Śp. Helena Biel

Środa 01 kwietnia
    6.00 Śp. Genowefa Antos
    7.00 Śp. Maria Olech
    7.30 Śp. Janina Stawowy
    8.00 Śp. Maria Olech
  12.00 Śp. Anna i Józef Twaróg - r.śm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za żywych:
O zdrowie, błog. Boże i światło
Ducha Św. dla diakona Piotra
O bł. Boże dla Mikołaja w 3 r. chrztu
Za zmarłych:
Śp. Jan Widlarz
Śp. Maria Józefowska
Śp. Władysław Dura
Śp. Jan Ficek
Śp. Krystyna Góra
Śp. Helena Biel
Śp. Anna Sikora
Śp. Franciszek Biel
Śp. Bronisław Marek
Śp. Józefa Matyjasik
Śp. Kazimierz Ramuciński

Piątek 03 kwietnia
    6.00 Śp. Anan Sikora
    7.00 Śp. Franciszek Biel
    7.30 Śp. Jan Ficek
    8.00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi i brak miłości
  12.00 Śp. Władysław Caputa - 2 r.śm.
  16.30 Śp. Janina Stawowy
  18.00 W 18 r. urodzin Maksymiliana

o wypełnienie woli Bożej w życiu
Śp. Helena Biel

Sobota 04 kwietnia
   6.00 Śp. Anna Sikora
   7.00 Śp. Jan Ficek
   7.30 Śp. Janina Stawowy
   8.00 Wynagradzająca za grzechy, zniewagi Niepokalanego

Serca Maryi oraz o bł. Boże dla Rycerstwa i 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. Helena Biel
Śp. Aniela Jura - 37 r.śm.
Śp. Tytus Jura - 7 r.śm.

Niedziela 05 kwietnia Niedziela Palmowa
   6.00 Śp. Janina Stawowy
   7.30 Śp. Aniela i Stefan Garus

Śp. Anna Sikora
   9.00 Śp. Aleksy Bojęś - 11 r. śm., Jadwiga Zając - 33 r.śm.
  10.30 Dziękczynno-błagalna dla Sandry

i rodziców i chrzestnych w 1 r. urodzin
  12.00 Dziekczynno-błagalna w 18 r. urodzin

Agnieszki Jurczyk
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Gertruda Brudny

Czwartek 02 kwietnia
   6.00 Śp. Janina Stawowy
   7.00 Śp. Jan Ficek
   7.30 Śp. Helena Biel
   8.00 Śp. Teresa Kiełb z rodzicami i rodzeństwem
  11.00 Śp. Anna Sikora
  18.00 Śp. Zdzisław Wawro

Śp. Józef Rosenstrauch
Śp. Kunegunda, Józef i rodzice

20.00 Śp. Jan Paweł II

V Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca 2009

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Wspólnota Wiara i Światło zorganizowała
dzisiaj Kiermasz Świąteczny. Zachęcamy do udziału.

2. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla dorosłych,
młodzieży pozaszkolnej i Zespołu Szkół Nr 1. Na
naukę stanową zapraszamy dzisiaj mężczyzn po
mszy św. o godz.18.00, czyli na godz. 18.45.

3. Dla dorosłych rekolekcje: poniedziałek, wtorek,
środa. Nauki rekolekcyjne o godz. 8.00, 12.00,
18.00.

Nauki stanowe:
Dla mężczyzn dziś o godz. 18.45
Dla kobiet poniedziałek o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowiałych wtorek o godz.
9.00
Dla małżonków wtorek o godz. 19.00
Dla chorych środa o godz. 9.00.
Młodzież pozaszkolna poniedziałek i wtorek
o godz. 20.00.
Zakończenie rekolekcji środa o godz. 18.00
SPOWIEDŹ  w Wielką Środę od godz. 6.00 do
12.00 i od 14.00 do 18.00.

4. Ofiary składane podczas rekolekcji są przezna-
czone na pokrycie kosztów zorganizowania reko-
lekcji dla dzieci, dorosłych i młodzieży.

5. W czwartek 2 kwietnia mija czwarta rocznica
śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Będzie to dzień
uwielbienia Boga za Wielkiego Papieża Wadowi-
czanina. Zapraszamy naszą młodzież na mszę św.
o godz. 11.00. Natomiast dorosłych parafian zapra-
szamy w tym dniu na Drogę Krzyżową o godz.
18.30. Rozpoczniemy ją od kościoła św. Piotra
i zakończymy Mszą Św. koncelebrowaną o  godz.
20.00, której będzie przewodniczył ks. bp Józef
Guzdek. Po tej Mszy Św. będziemy uczestniczyli
w misterium „Krzyż w życiu Papieża”. Prosimy
mieć ze sobą krzyże oraz znicze. Czwartą rocznicę
dopełnimy naszą obecnością pod Jego rodzinnym
oknem o godz. 21.37.

6. W pierwszy piątek starajmy się przyjąć komunię
św. wynagradzającą. W tym dniu na godz. 18.00
zapraszamy do Klubu Seniora „Pod Plebanią” prze-
wodników poszczególnych rejonów celem omó-
wienia Dni Papieskich w rodzinach wadowickich

7.W pierwszą sobotę na mszę św. o godz. 8.00 za-
praszamy rodziny, które spodziewają się potomstwa,
a także tych, którzy podjęli się duchowej adopcji
dzieci, jak również członków Rycerstwa Niepoka-
lanej. W tym dniu odwiedzimy chorych w domach
z Sakramentami Wielkanocnymi. Proszę ich zgła-
szać w zakrystii lub w kancelarii.

8.Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca do nie-
sienia pomocy biednym, poprzez nabywanie w na-
szej bazylice baranków wielkanocnych w cenie
6 zł., a także skarbonek wielkopostnych. Do tych
skarbonek rodzina składa ofiary, które przyniesie
do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

9. Prosimy w najbliższym tygodniu o złożenie daru,
czy to żywności, czy odzieży do specjalnych
koszów, które będą przy ołtarzu św. Antoniego.

10. W przyszłą Niedzielę Palmową będzie
uroczysta procesja wraz z poświęceniem palm przed
mszą św. o godz. 11.45, a po mszy św. odbędzie się
w kaplicy parafialnej konkurs palm. Do udziału za-
praszamy. Składka przeznaczona jest odnowienie
ambony.

11. Parafia nasza organizuje kolonie dla dzieci
i młodzieży nad morzem w Sopocie. Szczegółowe
informacje dostępne są na plakatach w gablotach
przy kościele oraz  w Kancelarii Parafialnej.

12. W Święto Zmartwychwstania Pańskiego
będziemy chrzcili na mszy św. o godz. 13.15.
Pouczenie przedchrzcielne będzie w najbliższą so-
botę o godz. 17.00.
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ks. Infułat

Dudni w Jakubowej studni
Już dziesiąty rok, co tydzień, rozprowa-

dzamy biuletyn parafialny pt. „Bazylika”.
Nakład jego wynosi od 1100 do 1300 eg-
zemplarzy. Na Górkę do oo. Karmelitów
przekazujemy 170. Do Sióstr Nazaretanek
przy ul. Lwowskiej – 70. Na Kopiec do
księży Pallotynów – 35. W sumie przy na-
szej bazylice rozprowadzamy ok. 850 eg-
zemplarzy.

W każdym numerze naszego biuletynu
parafialnego przekazujemy niedzielną
Ewangelię, ogłoszenia parafialne, intencje
odprawianych mszy św., słowo ks. Pro-
boszcza dotyczące aktualności, informacje
tyczące chrztów, pogrzebów. Są też często
refleksje z przeżywanych uroczystości.
Opisuje je najczęściej Pani Maria Zadora.
Bardzo serdecznie dziękuję jej za bezinte-
resowną współpracę. Czasami piszą też
inni, parafialni autorzy.

Dla mnie biuletyn parafialny jest coty-
godniowym moim lepszym, czy gorszym
posłańcem, który kieruję do parafian. Z
radością spostrzegam, że nasze pismo po-
maga w konsolidowaniu parafian. Właści-
wością naszej parafii jest łatwość uczęsz-
czania do różnych kościołów i kaplicy. Z
możliwości tej wielu parafian korzysta.
Dostrzegam, zwłaszcza chodząc po kolę-
dzie, że rodziny, które rzadziej uczęszczają
do naszej bazyliki, często poprzez czytanie
naszego biuletynu wiedzą, co u nas się dzie-
je. Jako Proboszczowi, bardzo mi na tym
zależy.

Z radością zauważam, że najgorętszymi
czytelnikami naszej „Bazyliki” są parafia-
nie, którzy na skutek wieku lub choroby
nie uczęszczają systematycznie na niedzielne
msze św. Często przy kolędzie stali czytel-
nicy naszego biuletynu wyrażali mi
wdzięczność za to pismo. Pragnę na tym

miejscu przekazać parafianom, którzy z
powodu starości, czy innych chorobowych
uciążliwości nie mogą być co niedzielę w
naszej bazylice, że są mi zawsze szczegól-
nie bliscy. Jako Proboszcz mam miły obo-
wiązek, abym co niedzielę ofiarował mszę
św. za parafian. Serdecznie w tej mszy św.
ogarniam was modlitwą, moi kochani pa-
rafianie, którzy przez całe tygodnie, czy
nawet miesiące nie możecie uczestniczyć we
mszy św. w naszej pięknej bazylice.

Z nieukrywaną satysfakcją dostrzegam
również, że nasze pismo parafialne bardzo
się rozchodzi na mszach św. porannych.
Doświadczenie uczy, że te msze św. wybie-
rają ludzie żarliwszej wiary. Natomiast na
mszy św. o godz. 12.00, 13.15, lub 18.00
nasz biuletyn nie jest już żadną atrakcją.
Do wyjątków należy, że uczestnicy tych
mszy św. „Bazylikę” nabywają. Z tego po-
wodu jest mi smutno, gdyż na te msze św.,
jak również do kaplicy parafialnej na mszę
św. o godz. 11.30 uczęszczają najczęściej
rodzice z małymi lub szkolnymi dziećmi.
Nie widzę wielkiego zainteresowania u
młodych małżeństw pogłębienia swej wie-
dzy religijnej – choćby przez nabywanie
prasy katolickiej. Pragnąłbym bardzo, żeby
młode małżeństwa miały swój tygodnik
katolicki, który chętnie czytają. Nie musi
to być nasz biuletyn, bo on jest tylko ele-
mentarzykiem parafialnym, a wy młodzi
parafianie posiadacie uniwersyteckie wy-
kształcenie, ale niech to będzie jakaś gazet-
ka katolicka, czy książka, dzięki której po-
głębiacie swą wiedze religijną. Serdecznie
zachęcam naszych parafian do udziału w
rekolekcjach parafialnych. Są one szansą na
ożywienie naszych relacji z Bogiem, Ko-
ściołem, a także innymi ludźmi.

Zdaję sobie sprawę, że nasze katolickie

gazety nie żerują na ludzkich pragnieniach,
aby dowiedzieć się o różnych sensacjach i
wypadkach. Z tego powodu mogą być dla
niektórych nudne. Nauka najczęściej jest
nudna, ale bardzo potrzebna człowiekowi.

Zauważam również, że niektórzy para-
fianie biorą w kościele gazety –  nie płacąc
za nie. Z przykrością muszę poinformo-
wać, że co tydzień płacę różnym katolic-
kim wydawnictwom, którzy dostarczają

nam gazety sumę do 1500 zł. Kiedy przeli-
czam w tygodniu, ile za nie otrzymałem,
to stwierdzam, że za biuletyn i gazety płaci
tylko co czwarty, a najwyżej co trzeci. Prasa
katolicka jest niezwykle deficytowym to-
warem we współczesnym kościele. Pocie-
szam się tym, że może niektórzy z biorą-
cych nie mają na zapłacenie, a chcą ko-
niecznie czytać. Niech im to wyjdzie na
zdrowie.

Co nowego?
1. Ponieważ dochodzą do mnie głosy, że w na-
szej Bazylice jest kiepska słyszalność, dlatego
poprosiłem Pana inżyniera Rducha, który jest
ekspertem od spraw nagłośnień, aby dokonał
przeglądu aparatury nagłośnieniowej w naszej
Bazylice. Kościół nasz jest bardzo akustyczny.
Nie powinno być żadnych trudności we właści-
wym jego nagłośnieniu. Pan inż. Rduch doko-
nał zmiany mikrofonów, a także ułożenia pew-
nych głośników. Proszę parafian, aby informo-
wali mnie, czy to działanie pomogło w polep-
szeniu emisji głosowej.
2. Dawną salę KSM-u w Domu Katolickim
przekształcamy na salę audio-wizualną. Zaku-
piliśmy dobry, nowoczesny sprzęt. W sposób
właściwy zainstalowaliśmy go w sali. Naszym
wielkim pragnieniem jest, by gromadzić w okre-
ślonym czasie grupy parafian na religijnych spo-
tkaniach multimedialnych. Prosimy parafian o
spostrzeżenia w tej materii. Chodzi o odpowiedni
czas i właściwy materiał.
3. W poniedziałek 23 marca odbyło się spotka-
nie przewodników poszczególnych rejonów
parafii. Celem było praktyczne omówienie wie-
czorów papieskich w poszczególnych rodzinach.
Podstawą naszych refleksji było piękne kazanie
ks. Krzysztofa Główki wygłoszone na mszach
św. w niedzielę 22 marca oraz refleksje na te-

mat wieczoru napisane w „Bazylice”. Uczestni-
cy zaproponowali, aby wieczory papieskie no-
siły nazwę „Peregrynacja Światła”. Jednocze-
śnie zawnioskowali, aby każda rodzina otrzy-
mała specjalny krótki informator dotyczący jak
najlepszego przeżycia wieczoru papieskiego w
własnym gronie. Małe paschały, które będą na-
wiedzały nasze rodziny, będą poświęcone wraz
z parafialnym paschałem w Wigilię Paschalną.
Radosna pieśń „Exultet” niech towarzysz tej wy-
jątkowej peregrynacji. Bardzo dziękuję naszym
zaangażowanym przewodnikom za spotkanie i
przekazane pomysły.
4. Siostra Estera – Nazaretanka, która jest wspa-
niałą katechetką w Zespole Szkół Nr 3 im. ks.
Tischnera, podjęła się zrealizowania nabożeń-
stwa wieczornego w czwartą rocznicę śmierci
Jana Pawła II. Tematem rozważań będzie bez-
silny, a równocześnie mocarny Jan Paweł II trzy-
mający w ramionach krzyż w Wielki Piątek 2005
r. Siostra Estera serdecznie prosi parafian, aże-
by przynieśli z sobą krzyże oraz świece lub zni-
cze. Na ręce Siostry Przełożonej bardzo dzię-
kuję Siostrom Nazaretankom, a zwłaszcza Sio-
strze Esterze i jej współpracownikom za zreali-
zowanie tego pięknego nabożeństwa. Niech Bóg
wynagrodzi całemu zespołowi.

Ks. Proboszcz


