(ci¹g dalszy ze str. 7)

nie¿ stawanie w obronie
Krzy¿a nie tylko w akcjach
ogólnopolskich ale wszêdzie
tam gdzie pojawiaj¹ siê g³osy o „obra¿aniu uczuæ religijnych innych wyznañ
i niewierz¹cych”. To….,
jest wiele sytuacji w których otwiera siê
pole dla naszego apostolstwa poza rodzin¹,
dla spe³niania misji prorockiej.

Czy czujemy siê odpowiedzialni za g³oszenie Chrystusa przez
œwiadectwo i przyk³ad?
Czy nasze relacjê ma³¿eñskie i rodzinne mog¹ innych poci¹gaæ
do Chrystusa? Czy zastanawialiœmy siê
w ma³¿eñstwie (rodzinie) w jaki jeszcze
sposób mo¿emy spe³niaæ misjê apostolsk¹?
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Spotkanie sekcji Duszpasterskiej Rady Parafialnej - 3 luty 2010r.
Spotkanie rozpocz¹³ Ks. Proboszcz poruszaj¹c temat demonta¿u starych organów.
Po og³oszeniach zamieszczonych w Goœciu
Niedzielnym oraz w Gazecie Krakowskiej
z niewielkiej grupy zainteresowanych wy³oni³a siê osoba zdecydowana kupiæ te organy i dodatkowo we w³asnym zakresie
dokonaæ ich rozbiórki.
Trwaj¹ przygotowania do remontu Domu
Rodzinnego Jana Paw³a II. Na ten czas eksponaty zostan¹ przeniesione do kaplicy
Domu Katolickiego, gdzie bêdzie urz¹dzona ekspozycja o Janie Pawle II. Wiele grup
pielgrzymów prosi o mo¿liwoœæ odprawienia Mszy Œw. w naszej bazylice i terminy
tych Mszy s¹ ustalane nieraz z du¿ym wyprzedzeniem. Wielokrotnie, gdy nie by³o
takiej mo¿liwoœci w bazylice, Msza Œw. dla
pielgrzymów by³a odprawiana w kaplicy
Domu Katolickiego. Z chwil¹ otwarcia ekspozycji prawdopodobnie nie bêdzie ju¿ to
mo¿liwe i zastanawialiœmy siê nad wykorzystaniem innych pomieszczeñ w tym bu-
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dynku. Stwierdziliœmy zgodnie, ¿e nale¿a³o by w tym celu po³¹czyæ dwie s¹siaduj¹ce ze sob¹ sale. Jeden z zebranych przypomnia³, ¿e by³ kiedyœ pomys³ po³¹czenia
przewi¹zk¹ Bazyliki z Domem Ojca Œwiêtego i gdyby taka przewi¹zka mia³a powstaæ, byæ mo¿e mog³aby siê w niej znaleŸæ stosowna kaplica.
Na zakoñczenie powróci³ temat wykorzystania dzia³ki darowanej naszej parafii przez
rodzinê Kajdasów. Sprzeda¿ tego terenu nie
jest brana pod uwagê natomiast wchodzi
w grê d³ugoletnia dzier¿awa. Mo¿e tu powstaæ obiekt przeznaczony na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ stosown¹ dla charakteru tego
miejsca. Po zakoñczeniu trwaj¹cych jeszcze pewnych formalnoœci bêd¹ mog³y zapaœæ konkretne decyzje. Na poziomie naszej parafii mog¹ byæ podjête w tej sprawie dzia³ania o charakterze pomocniczym,
a decyduj¹cy i ostateczny g³os bêdzie mia³a Krakowska Kuria. Bogdan Pamu³a
Do u¿ytku parafialnego
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Mi³osierny Bo¿e
Wci¹¿ na nowo odczytujemy s³owa naszego drogiego Rodaka Jana Paw³a II,
którego da³eœ na Stolicê Piotrow¹, a Jego ¿ycie, wiernoœæ prawdzie i mi³oœæ ogarniaj¹ca ca³y œwiat niech bêd¹ nasz¹ si³¹ i drogowskazem na trudnej drodze ¿ycia.
J. Brózda z rodzin¹

S³owo na niedzielê

(ci¹g dalszy ze str. 5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI POWTÓ- DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW£A
RZONEGO PRAWA
Pwt 26, 4-10
Wyznanie wiary ludu wybranego

APOSTO£A DO RZYMIAN:
Rz 10, 8-13
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

B¹dŸ ze mn¹, Panie, w moim utrapieniu.

EWANGELIA: £k 4, 1-13

Jezus przebywa³ w Duchu Œwiêtym na pustyni i by³ kuszony

Jezus pe³en Ducha Œwiêtego powróci³
znad Jordanu i czterdzieœci dni przebywa³
w Duchu na pustyni, gdzie by³ kuszony
przez diab³a. Nic w owe dni nie jad³, a po
ich up³ywie poczu³ g³ód. Rzek³ Mu wtedy
diabe³: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz temu kamieniowi, ¿eby siê sta³ chlebem». Odpowiedzia³ mu Jezus: «Napisane
jest: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek”».
Wówczas wyprowadzi³ Go w górê, pokaza³ Mu w jednej chwili wszystkie królestwa œwiata i rzek³ diabe³ do Niego: «Tobie dam potêgê i wspania³oœæ tego wszystkiego, bo mnie s¹ poddane i mogê je odst¹piæ, komu chcê. Jeœli wiêc upadniesz

i oddasz mi pok³on, wszystko bêdzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzek³: «Napisane jest:
„Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz”». Zaprowadzi³ Go te¿ do Jerozolimy, postawi³
na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ do Niego:
«Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê st¹d
w dó³. Jest bowiem napisane: „Anio³om swoim rozka¿e o Tobie, ¿eby Ciê strzegli”,
i „na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ”». Lecz
Jezus mu odpar³: «Powiedziano: „Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego”». Gdy diabe³ dokoñczy³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od Niego a¿ do czasu.
Oto s³owo Pañskie

Kuszenie

mu zasiadaniu w konfesjonale pozna³
ponure ruiny spowodowane po¿¹dliwoœci¹ cia³a. Z tego powodu lamentowa³:
„Gdyby nie by³o dusz bardzo niewinnych, które wynagradzaj¹ Bogu, zniewa¿anemu naszymi wystêpkami, ile¿
i jakie srogie kary musielibyœmy ponieœæ!” A poniewa¿ mówi³ z doœwiadczenia, zachêca³ s³uchaczy w taki sposób: „Czyny pokutne op³ywaj¹ w takie
radoœci i w takie pociechy, ¿e gdy siê
ich raz dozna, nigdy nie mo¿na siê bez
nich obyæ. Na tej drodze jedynie pierwsze kroki s¹ trudne”.

Powiedziano o Proboszczu z Ars, ¿e
oblicze jego promieniowa³o anielsk¹
czystoœci¹. I rzeczywiœcie, kto jeszcze teraz wpatruje siê w niego myœl¹
i sercem, nie tylko uderzony bywa
jêdrnym mêstwem jego ducha, z jakim ten atleta Chrystusa podbija³ swoje cia³o w niewolê, lecz równie¿ ow¹
nader skuteczn¹ si³¹ przekonywania,
z jak¹ rzesze pobo¿nych pielgrzymów, doñ sp³ywaj¹cych, górn¹ jak¹œ
dobroci¹ sk³ania³, by wstêpowa³y
w jego œlady. Dziêki bowiem d³ugie-2-

ks. dr Wojciech Bartkowicz

Jan Pawe³ II spotka³ siê z zakonnikami
i zakonnicami. Podczas jednego z takich
spotkañ 02 lutego 1994 r. w bazylice œw.
Piotra w Watykanie, wyjaœni³ znaczenie
Œwiêta Ofiarowania Pañskiego w odniesieniu do osób konsekrowanych: „Piêkn¹
jest tradycj¹, ¿e to w³aœnie wy stanowicie
œwiête zgromadzenie podczas tej uroczystoœci Chrystusa „œwiat³o narodów”. Œwiece
zapalone nosicie w sercach waszych, z³¹czeni duchowo ze wszystkimi konsekrowanymi braæmi i siostrami na ca³ej ziemi.
Jesteœcie nieocenionym i niezast¹pionym
skarbem Koœcio³a”.
Siostry przybli¿y³y nam, ¿e osoba konsekrowana oddaje ca³e swoje ¿ycie Chrystusowi i zobowi¹zuje siê do naœladowania Go w czystoœci, ubóstwie i pos³uszeñstwie. Rozwa¿ania modlitewne przepla-

tane by³y œpiewem piêknych kolêd polskich. Warto tu przytoczyæ s³owa Ojca
Œwiêtego wyg³oszone w orêdziu na XLI
Œwiatowy dzieñ Modlitw o Powo³ania
w Watykanie 23 listopada 2003 roku: „Naszym podstawowym obowi¹zkiem jest
bowiem modliæ siê do „Pana ¿niwa za
tych, którzy ju¿ teraz w sposób szczególny naœladuj¹ Chrystusa w ¿yciu kap³añskim czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim mi³osierdziu nie przestaje powo³ywaæ do tych wa¿nych pos³ug
w Koœciele”.
Wieczór zakoñczy³ siê przed pomnikiem, gdzie odmówiliœmy wspólnie modlitwê o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a
II, a pod oknem domu rodzinnego odœpiewaliœmy „Barkê”. Opraw¹ by³y trzymane
w rêkach p³on¹ce œwiece – gromnice, które
rozgrzewa³y nasze serca.
Maria Zadora

Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja prorocka-apostolstwo poza rodzin¹
Nasz Wielki Rodak, S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II Wielki, w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio pisa³ „O¿ywiony ju¿ we w³asnym wnêtrzu duchem misyjnym „Koœció³ domowy” jest powo³any do tego, by by³ jaœniej¹cym znakiem
obecnoœci Chrystusa i Jego mi³oœci tak¿e
dla ludzi stoj¹cych „daleko”, znakiem dla
rodzin, które jeszcze nie wierz¹ i dla tych
rodzin chrzeœcijañskich, które ju¿ nie ¿yj¹
konsekwentnie wedle otrzymanej wiary;
jest wezwany, a¿eby „przyk³adem i œwiadectwem swoim „oœwieca³ tych, co szukaj¹ prawdy”.
A wiêc apostolstwo przez „œwiadectwo
i przyk³ad”. Rodzina chrzeœcijañska, jako
najmniejsza wspólnota, poprzez któr¹
idzie przysz³oœæ œwiata i Koœcio³a (JP II) -7-

jest powo³ana do brania ¿ywego i odpowiedzialnego udzia³u w pos³annictwie
Koœcio³a, w sposób sobie w³aœciwy i odrêbny, tj. oddaj¹c siebie na s³u¿bê Koœcio³owi i spo³eczeñstwu w tym, czym jest
i co czyni, jako g³êboka wspólnota ¿ycia
i mi³oœci. Objawia siê to poprzez codzienne czynnoœci, pocz¹wszy od tych najmniejszych, prze¿ywaj¹c zwyk³e ¿ycie w sposób nadzwyczajny.
Nasze apostolstwo ma siê dokonywaæ
poprzez ukazywanie „ jak wielkie rzeczy
czyni Bóg w naszym ¿yciu” i jak my odpowiadamy na Bo¿¹ mi³oœæ. To odwa¿ne
opowiadanie siê za chrzeœcijañskim systemem wartoœci streszczaj¹cym siê w przykazaniu mi³oœci Boga i bliŸniego. To rów(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje mszalne:

Poniedzia³ek 22 lutego
6.00
7.00
7.30
8.00 Œp. Serafina Lichwiarska
12.00 Œp. Edward Wiercimak
18.00 Œp. Maria Kuku³ka - 10 r. œm.
Œp. Kazimierz Stankiewicz
Wtorek 23 lutego
6.00
7.00
7.30 Œp. Edward Wiercimak
8.00 Œp. Franciszek
Œp. Kazimierz
12.00
18.00 Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek
Sp. Kazimierz Stankiewicz

Œroda 24 lutego
6.00
7.00
7.30
8.00 Œp. Serafina Lichwiarska
12.00 Œp. Joanna Dolny - 3 r. œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Jerzy Dobrowolski - 2 r. œm.
Œp. Aleksander Moskwa
Œp. Irena Wyroba
Œp. Janusz Guzdek
Œp. Emilia Pawlik
Sp. Kazimierz Mnich
Œp. Józef Faber
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Marian Wasilewski
Œp. Edward Wiercimak
Œp. Irena Krêcioch
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Mieczys³aw B¹k
Œp. Kazimierz Stankiewicz

Czwartek 25 lutego
6.00
7.00
7.30 Œp. Stefania i Alojzy Latocha
8.00 Œp. Janina Szymañska, Andrzej syn
12.00 Œp. Irena Wyroba
18.00 Œp. Edward Wiercimak
O miejsca pracy dla syna i wnuka
Pi¹tek 26 lutego
6.00
7.00
7.30
8.00 Œp. Serafina Lichwiarska
12.00 Œp. Edward Wiercimak
18.00 Œp. Józef Wawro
Zmarli z rodziny Pocztowskich,
Stanków, Jarguzów
Sobota 27 lutego
6.00 W intencji Ma³gorzaty
7.00 Dziêkczynno b³agalna za prze¿yte 40 lat
¿ycia Jerzego i w intencji jego rodziny
7.30 Œp. Jadwiga Leœniewska
8.00 Œp. Janina Stawowy - 2 r. œm.
12.00 Œp. Edward Wiercimak
18.00 Œp. Jerzy Szara - 13 r. œm.
Œp. Jadwiga Targosz - 7 r. œm.
Niedziela 28 lutego
6.00 Œp. William Furlong
7.30 Œp. Boles³aw Putek - 25 r. œm., Jan i Helena
Œp. Serafina Lichwiarska
9.00 Œp. Zofia Tatar - 1 r. œm.
10.30 Œp. Stefania Zieliñska
12.00 Œp. Jan Czopek, Bronis³awa siostra i Karolina
13.15
18.00 Dziêkczynno b³agalna o zdrowie dla
rodziców i córki Katarzyny

-6-

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek
– œwiêto Katedry œw. Piotra, aposto³a, we
wtorek – wspomnienie œw. Polikarpa, biskupa i mêczennika.

1. Niedziela Wielkiego Postu - 21 lutego 2010r.
1. W tym tygodniu s¹ rekolekcje dla
Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 3.
2. W okresie Wielkiego Postu nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali odprawiamy w niedziele
o godz. 17.00, natomiast Drogê Krzy¿ow¹
o godz. 16.15. W pi¹tki uczestniczymy
w Drodze Krzy¿owej: doroœli o godz. 8.30
i 17.30, dzieci o godz. 16.45, a m³odzie¿ o
godz. 18.30. Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia odmawiamy codziennie po Mszy Œw.
o godz. 8.00, 12.00 oraz 15.00. Zachêcamy wiernych do udzia³u w tych pokutnych
nabo¿eñstwach.
3. W œrodê na nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy siê o dobre prze¿ycie rekolekcji
wielkopostnych. Obowi¹zkiem ka¿dego
katolika jest uczestniczenie w rekolekcjach

wielkopostnych. Prosimy o udzia³ doros³ych, m³odzie¿y i dzieci.
4. W czwartek jest spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej o godz. 17.00.
5. W pi¹tek pielgrzymujemy do
£agiewnik. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 15 z³.
6. Przysz³a niedziela jest dniem modlitw
postu i solidarnoœci z misjonarzami. Przy
koœciele zbieramy ofiary na pomoc polskim
misjonarzom. Jest to tzw. zbiórka Ad gentes.
7. W ostatnim czasie organista z M³oszowej k/Trzebini kupi³ za 5 tys. z³ nasze stare
organy. Jego ekipa rozebra³a je i przewioz³a do swojego punktu remontowego. Obecnie przygotowujemy chór pod budowê nowych organów.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Nadu¿ywanie napojów alkoholowych
Ks. Pra³at S³awomir Oder w napisanej
ostatnio ksi¹¿ce o Janie Pawle II Wielkim
opisuje nastêpuj¹ce wydarzenie: Opowiadano Papie¿owi, ¿e niedaleko Placu Œw.
Piotra wœród kloszardów jest tak¿e ksi¹dz,
który porzuci³ pos³ugê kap³añsk¹ z powodu pijañstwa. Pewnej œrody uda³o siê tego
eksksiêdza zaprosiæ na ogóln¹ audiencjê.
Jana Paw³a II poinformowano o tym szczególe. Po zakoñczeniu spotkania Papie¿ zawo³a³ go do sali obok. Byli sami. Wychodz¹c, ksi¹dz – kloszard p³aka³ rzewnymi
³zami. Ojciec Œwiêty wyzna³, ¿e poprosi³,
by go wyspowiada³ i po spowiedzi powiedzia³ do niego: „Widzisz jak wielkie jest
kap³añstwo? Nie brukaj go”.
Przytaczaj¹c to zdarzenie mogê ze smutkiem stwierdziæ, ¿e pijañstwo dotyka ró¿nych ludzi, na ró¿nych stanowiskach. Niezale¿nie od p³ci, rasy, a tak¿e godnoœci. -3-

Faktem jest, ¿e w religii islamu u¿ywanie
alkoholu jest ca³kowicie zakazane. Wyznawcy respektuj¹ ten zakaz.
W historii naszej ojczyzny nadmierne
spo¿ywanie napojów alkoholowych nale¿y
do smutnej tradycji. Wci¹¿ – niezale¿nie
od systemu w³adzy pijemy za du¿o. Alkoholizm powoduje degradacjê osobow¹ pij¹cego. Jest ruin¹ materialn¹ dla rodziny.
W sposób wyj¹tkowy przyczynia siê on do
rozbicia ma³¿eñstwa i niszczenia wspólnoty rodzinnej. Ojciec Œwiêty pochodz¹cy
z Wadowic czêsto powtarza³, ¿e drog¹ do
Boga jest cz³owiek, oraz ¿e drog¹ do Boga
jest rodzina. Jeœli pij¹cy niszczy drugiego
cz³owieka, oraz rozk³ada rodzinê – to jak¿e on mo¿e byæ w kontakcie z Bogiem.
Zerowa jest jego religijnoœæ.
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Nie ma nowenny œrodowej do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, ¿ebym nie
odczytywa³ proœby aby tatuœ, czy syn
a czasami mama, czy córka, by przestali piæ
– bo to jest zmor¹ naszej rodziny, naszego
ma³¿eñstwa. Panie Jezu ratuj, bo toniemy!
List pewnego parafianina, który przytaczam jest czytelnym œwiadectwem dramatu pijañstwa w Wadowicach. Oto
jego treœæ:
„Piêkne s¹ plany i zamierzenia jakie proboszcz opisuje w „Bazylice”. Ja chcê siê
podzieliæ swoimi uwagami. Jestem rencist¹
chodzê po tym mieœcie i tak rozmyœlam.
Tyle siê mówi o wychowaniu w trzeŸwoœci, a coraz wiêcej punktów sprzeda¿y alkoholu w naszym Papieskim mieœcie. Nie
bêdê wylicza³ wszystkich, bo siê pogubiê.
Chodzê do koœcio³a na 6.00 rano a na Spadzistej m³odzie¿ a nawet dzieci wychodz¹
z dyskoteki. Przecie¿ do koœcio³a nie pójd¹.
Gdzie jest policja, ¿e tego nie sprawdza?
Na Alei M.B. Fatimskiej naliczy³em
6 punktów z alkoholem do Savi + 2 bary
na króciutkiej ulicy Cichej. Zawstydzi³em
siê latem kiedy na Alei M.B. Fatimskiej
spotka³a mnie rodzina z Bia³egostoku. Szukali noclegu, bo przyjechali na wczasy prywatnie do Wadowic. Chcieli kupiæ coœ do
zjedzenia. Pokaza³em im delikatesy. Us³ysza³em potem, ¿e w Papieskim mieœcie
chleba nie kupi ale upiæ siê mo¿na. A m³odzie¿ przed sklepem piwo pi³a i rozbijali
butelki – jaki wstyd. Mo¿e by tak ks. Proboszcz wspólnie z Pani¹ Burmistrz coœ za³atwi³, ¿eby ta m³odzie¿ nie mia³a tyle dostêpu do alkoholu i skróciæ otwarcie sklepu do 22.00. Moim zdaniem piêkny gest
i ofiara dla Ojca Œwiêtego.”
-4-

Przytaczaj¹c ten list – mam œwiadomoœæ, ¿e sprawa trzeŸwoœci w naszym papieskim mieœcie jest zadaniem ka¿dego
jej mieszkañca.
Ubieg³ej jesieni na towarzyskim spotkaniu na plebanii zakopiañskiej ks. Infu³at
Stanis³aw Olszówka opowiada³ o problemach alkoholowych tego turystycznego
kurortu. Mówi³, ¿e jest w nim przynajmniej 80 sklepów, gdzie mo¿na kupiæ alkohole na wynos. Natomiast oko³o 300
ró¿nego rodzaju jad³odajni, gdzie mo¿na
nabyæ alkohol do jedzenia. Mówi³ dalej,
¿e we wrzeœniu by³ poproszony na posiedzenie Rady Miasta, która omawia³a pozwolenia na nowe punkty sprzeda¿y alkoholu oraz na zmniejszenie odleg³oœci tych
miejsc od szkó³ i koœcio³ów. Poprzednia
rada, której Burmistrzem by³ Pan B¹k
ustali³a, ¿e nie mo¿e to byæ mniejsza odleg³oœæ ni¿ 100 metrów. Obecnie niektórzy radni wraz z Burmistrzem chcieli tê
odleg³oœæ skróciæ. Potrzebne by³o im poparcie ksiêdza Proboszcza. Powo³ywali
siê, ¿e nawet w takich œwi¹tobliwych Wadowicach nie ma problemów z odleg³oœci¹ punktów sprzeda¿y alkoholu z miejscami sakralnymi. Oczywiœcie tamtejszy
Proboszcz na to siê nie zgodzi³. Przy okazji pyta³ mnie ksi¹dz Infu³at Olszówka,
czy tak naprawdê Rada Miasta wraz z Pani¹
Burmistrz w Wadowicach jest w tych sprawach tak bardzo liberalna. Nie potrafi³em
mu na to pytanie odpowiedzieæ.
Prze¿ywamy Wielki Post roku 2010.
Pytamy siê czêsto kiedy bêdzie beatyfikacja Naszego Wielkiego Rodaka. Czy my
do niej w Wadowicach naprawdê siê przygotowujemy? Przygotowujemy równie¿
przez wychowanie do trzeŸwoœci mieszkañców Papieskiego Grodu. Jest to wci¹¿
sprawa aktualna.
ks. Infu³at

Wieczór modlitwy w œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej
2 lutego obchodzone jest w Koœciele
katolickim œwiêto Ofiarowania Pañskiego. W Polsce pod nazw¹ Matki Bo¿ej
Gromnicznej, gdy¿ zwi¹zane jest z obrzêdem poœwiêcenia gromnic.
Tak jak Maryja wnios³a Jezusa do œwi¹tyni jerozolimskiej, tak te¿ przynosi œwiat³o wierz¹cym. W œwiêto Ofiarowania
Pañskiego Koœció³ obchodzi tak¿e Œwiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego.
W tym œwi¹tecznym dniu mszê œw.
o godz. 20.00 o rych³¹ beatyfikacjê Jana
Paw³a II odprawi³ o. Benedykt Belgrau
– przeor z Górki. Ojciec wyg³osi³ piêkn¹
homiliê, w której ukaza³ wielk¹ wiêŸ Ojca
Œwiêtego z Karmelem. 23 listopada 1958
roku, jako biskup krakowski, po odprawieniu prymicji biskupich w koœciele
parafialnym, odwiedzi³ równie¿ klasztor karmelitów bosych, spotka³ siê ze
zgromadzeniem i alumnami Ni¿szego
Seminarium, do których powiedzia³:
„Cieszê siê, ¿e mogê podzieliæ siê
z wami nabo¿eñstwem do Najœwiêtszej
Maryi Panny, Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Szkaplerz, który przyj¹³em z r¹k
o. Sylwestra w dniu mojej Pierwszej
Komunii œw. noszê zawsze”.
W ksi¹¿ce „Dar i Tajemnica”, któr¹ napisa³ Ojciec Œwiêty w piêædziesi¹t¹ rocznicê swoich œwiêceñ kap³añskich w rozdziale „W¹tek Maryjny” powo³anie pisze
– „W Wadowicach by³ Karmel, klasztor
na Górce, czasem swojego powstania zwi¹zany z postaci¹ œw. Rafa³a Kalinowskiego. Wadowiczanie licznie uczêszczali do
tego klasztoru, a to oznacza³o zwi¹zanie
siê z tradycj¹ karmelitañskiego szkaplerza. Ja te¿ zapisa³em siê do szkaplerza,
maj¹c chyba 10 lat i do dziœ ten szkaplerz
noszê. Do karmelitów chodzi³o siê tak¿e

do spowiedzi. Tak wiêc zarówno koœció³
parafialny, jak i klasztor na Górce kszta³towa³ moj¹ pobo¿noœæ maryjn¹ jako ch³opca, a póŸniej m³odzieñca i gimnazjalisty a¿
do egzaminu dojrza³oœci”.
16 czerwca 1999 roku podczas swojej
trzeciej pielgrzymki do Wadowic powiedzia³ miêdzy innymi: „W sposób szczególny pragnê pozdrowiæ ojców Karmelitów
Bosych z wadowickiej Górki. Jak za lat
m³odzieñczych, wêdrujê w duchu do tego
miejsca szczególnego kultu Matki Bo¿ej
Szkaplerznej, które wywiera³o tak wielki
wp³yw na duchowoœæ Ziemi Wadowickiej.
Sam wynios³em z tego miejsca wiele ³ask,
za które dziœ Bogu dziêkujê”.
Choæ klasztor karmelitañski œw. Józefa
nie goœci³ Ojca Œwiêtego w swoich murach, otrzyma³ od Niego bardzo cenne
dary. 19 maja 2004 roku obraz œw. Józefa
zosta³ przyozdobiony papieskim pierœcieniem. Pierœcieñ ten zosta³ podarowany
Ojcu Œwiêtemu przez Koœció³ w Meksyku
podczas pielgrzymki w 1990 roku.
25 listopada 2005 roku Karmelici otrzymali w darze od metropolity krakowskiego abp Stanis³awa Dziwisz pami¹tkê po
Papie¿u, szkaplerz Ojca Œwiêtego. Ta cenna
relikwia zosta³a umieszczona w relikwiarzu obok o³tarza Matki Bo¿ej Szkaplerznej. S³uga Bo¿y Jana Pawe³ II by³ wspania³ym promotorem duchowoœci maryjnej
Karmelu przez szkaplerz.
S³owa Ojca Przeora wierni wys³uchali
w skupieniu. W mszy œw. bra³a udzia³ liczna grupa sióstr Nazaretanek i Albertynek.
Siostry Nazaretanki poprowadzi³y drug¹
czêœæ wieczoru modlitewnego, powierzaj¹c osoby konsekrowane Bogu. Podczas
Œwiatowego Dnia ¯ycia Konsekrowanego
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(ci¹g dalszy na str. 7)

