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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Rodzina Domowym Koœcio³em

Misja prorocka - dar rodziców dla dzieci

Panie, zostañ z nami
Panie w Hostii utajony b¹dŸ pochwalony, b¹dŸ adorowany teraz i na wieki za

to, ¿e da³eœ nam Wielkiego Jana Paw³a II, Papie¿a, który w czasie 27-letniego
pontyfikatu naucza³ nas wiary, nadziei i mi³oœci. Rozpala³ w nas œwiat³o, które
nigdy nie gaœnie. Rodzina Konik

Przez piêæ kolejnych nie-
dziel staraliœmy siê ukazy-
waæ, jak w rodzinie mo¿e-
my wype³niaæ misjê pro-

rock¹, do której powo³uje nas rodziców,
Chrystus. Wype³nianie tej misji nie jest je-
dynie domen¹ kap³anów, wiêcej, w obec-
nych czasach, nikt nie jest w stanie, nas
rodziców, w tej misji w³aœciwie zast¹piæ.
Nasze dzieci s¹ jak g¹bka, ch³on¹ wszyst-
ko, co dokonuje siê wokó³ nich. Jeœli bê-
dziemy z nimi rozmawiaæ o Bogu, jeœli
bêdziemy dla nich autentycznymi œwiad-
kami wiary, jeœli bêdziemy ¿yli regular-
nym kontaktem z Pismem Œwiêtym, jeœli
w naszych domach bêdziemy ¿yli mi³oœci¹,
to bêdzie to wype³nianie misji prorockiej,
cenny dar, który bêdzie decydowa³ o ich
przysz³ym ¿yciu „o ich szczêœciu czy nie-
szczêœciu, o ich b³ogos³awieñstwie czy
przekleñstwie”. Uzasadnienie tych s³ów
znajdujemy w 30. rozdziale Ksiêgi Powtó-
rzonego Prawa „k³adê przed wami ¿ycie
i œmieræ, b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo.
Wybierajcie wiêc ¿ycie, abyœcie ¿yli wy
i wasze potomstwo, mi³uj¹c Pana, Boga
swego, s³uchaj¹c Jego g³osu, lgn¹c do Nie-
go; bo tu jest twoje ¿ycie”. S³owa groŸne

ale i nape³niaj¹ce opty-
mizmem. Czy wobec
tych s³ów mo¿emy zaprzestaæ przepowia-
dania Boga naszym dzieciom, niezale¿nie
od ich wieku? Zaniedbanie tej misji to Ÿró-
d³o s³abej wiary naszych dzieci, naszej m³o-
dzie¿y. A jeœli jeszcze spojrzymy na tê kwe-
stiê przez pryzmat treœci i obrazów ofero-
wanych przez media, to wyraŸnie staje
przed nami „szary obraz” wspó³czesnego
m³odego cz³owieka.

Wype³nianie misji prorockiej, to zadanie
w szczególny sposób powierzone ojcom.
Wiele znacz¹cych osób w ¿yciu Koœcio³a,
a wœród nich nasz rodak Czcigodny Jan
Pawe³ II, wspominaj¹, jak wa¿n¹ rolê w
ich ¿yciu religijnym odegrali ojcowie. Tak
naprawdê to ojcowie kszta³tuj¹ odniesienie
dzieci do Boga. Po pierwsze, jako ziemski
obraz Ojca Niebieskiego, a po drugie, jako
mê¿czyŸni – z natury swej, racjonaliœci. Sam
pamiêtam, ¿e jako dziecko pod¹¿a³em za
Mam¹ do koœcio³a, ale o tym, ¿e nale¿y
pójœæ, przekonywa³a mnie postawa mojego
Taty „ bo jeœli On idzie, to dzieje siê tam
coœ bardzo wa¿nego” ,a ka¿dy chce byæ tam,
gdzie dziej¹ siê sprawy wa¿ne.

W niedzielê 21 lutego w przykoœcielnej
zbiórce na pomoc biednym rodzinom na-
szej parafii zebrano ogó³em kwotê

Podziêkowanie 4.998,57z³, w tym u oo. Karmelitów
965,88z³, a u ss. Nazaretanek 99,75z³.
Wszystkim ofiarodawcom za ¿yczliwoœæ i
dar serca sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Stanis³awa Bando³a
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Oto s³owo Pañskie

(ci¹g dalszy ze str. 5)S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI RODZAJU
Rdz 15, 5-12.17-18
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW£A
APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 3, 17 - 4, 1
Chrystus przekszta³ci nasze cia³a
na podobne do swego chwalebnego cia³a

Pan moim œwiat³em i zbawieniem moim.

EWANGELIA: £k 9, 28b-36 Przemienienie Pañskie

Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jaku-
ba i wyszed³ na górê, aby siê modliæ.
Gdy siê modli³, wygl¹d Jego twarzy siê
odmieni³, a Jego odzienie sta³o siê lœni¹co
bia³e. A oto dwóch mê¿ów rozmawia³o
z Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali
siê oni w chwale i mówili o Jego odejœ-
ciu, którego mia³ dokonaæ w Jerozoli-
mie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem
byli zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli
Jego chwa³ê i obydwóch mê¿ów,
stoj¹cych przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzek³
do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, ¿e tu jesteœ-
my. Postawimy trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Elias-
za». Nie wiedzia³ bowiem, co mówi. Gdy
jeszcze to mówi³ zjawi³ siê ob³ok i os³oni³
ich; zlêkli siê, gdy weszli w ob³ok. A z
ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest Syn mój
wybrany, Jego s³uchajcie». W chwili, gdy
odezwa³ siê ten g³os, Jezus znalaz³ siê sam.
A oni zachowali milczenie i w owym cza-
sie nikomu nic nie oznajmili o tym, co
widzieli.

ks. Infu³at

nieskoñczenie doskona³a. Œmieræ ukochane-
go Papie¿a – bardzo uroczyœcie przez nas,
co miesi¹c obchodzona – bêdzie tym razem
uczczona w wigiliê œwiêta Mi³osierdzia Bo-
¿ego, w sobotê 10 kwietnia o godz. 15.00.

Pamiêtamy, ¿e nasz papie¿ umiera³ przed
piêciu laty w³aœnie w tym dniu wieczorem.

Dziel¹c siê tymi wielkopostnymi wiado-
moœciami ufam, ¿e pozwol¹ nam one jesz-
cze bardziej w³¹czaæ siê w ¿ycie parafialne.

Podziêkowania

Przewielebny Ksiê¿e Infu³acie,
Na rêce ksiêdza sk³adamy serdeczne podziêkowania za ofiarê Parafii Ofiarowania NMP

w Wadowicach, w wysokoœci 5000 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych) na rzecz Centrum
Jana Paw³a II „Nie lêkajcie siê!” w Krakowie - £agiewnikach.

Dziêkujemy za ten szczególny wyraz mi³oœci i przywi¹zania do S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II. Ufamy, ¿e niepowtarza1ny klimat duchowej jednoœci bêdzie nam towarzyszy³
w budowie ¿ywego pomnika naszych wiernych serc i wype³nianiu duchowego testamen-
tu, jaki pozostawi³ naszej OjczyŸnie i ca³emu œwiatu, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.

Nasza parafia ma wiele potrzeb gospodarczych. Pieni¹dze sk³adane przez parafian dzielê
nie tylko na ofiary trzêsienia ziemi na Haiti, ale równie¿ wspomagam budowane Centrum
Jana Paw³a II w £agiewnikach, a tak¿e Seminarium Duchowne w Krakowie. Œwiadcz¹
o tym poni¿sze podziêkowania:

Metropolita Krakowski

kard. Stanis³aw Dziwisz

Prezes Centrum Jana Paw³a II
„Nie lêkajcie siê!”

Ks. pra³at Jan Kabziñski

W imieniu wspólnoty Wy¿szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej,
oraz swoim w³asnym, pragnê z³o¿yæ na rêce Czcigodnego Ksiêdza Infu³ata podziêkowanie
za ofiarê pieniê¿n¹ 1000 z³ ( jeden tysi¹c z³otych) przekazan¹ nam tego roku, w ramach tzw.
„darów jesieni” przez wiernych Jego Parafii. Ka¿da taka ofiara jest dla funkcjonowania
naszego Seminarium cennym wsparciem materialnym, które niechaj Mi³osierny Pan obficie
wynagrodzi hojnym Ofiarodawcom.

Wszystkich Parafian wraz z Czcigodnym Ksiêdzem Infu³atem wspominamy z wdziêczno-
œci¹ w codziennych modlitwach, szczególnie zaœ podczas comiesiêcznej Mszy œwiêtej spra-
wowanej w kaplicy seminaryjnej w intencji Naszych Darczyñców.

ks. dr hab. Grzegorz Ryœ
Rektor Seminarium Duchownego w Krakowie

Œp. Helena Koryga, ur. 1944r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Franciszek K³obuch, ur. 1929r., zam. pl. Boh. Getta

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:Pogrzeb
Dobry Jezu,

a nasz Panie,
daj im wieczne
spoczywanie.

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu by³a
przypomnieniem o tym, ¿e wszyscy pod-
legamy kuszeniu. Dzisiaj, na Górze
Przemienienia ogl¹damy drug¹ stronê
medalu - wszyscy zdolni jesteœmy prze-
mieniæ siê dziêki ³asce: bo chocia¿ cz³o-
wiek mo¿e bardzo nisko upaœæ, mo¿e siê
równie¿ cudownie odmieniæ. Jaki jest bi-

Przemienienie
lans moich upadków i przemian w ci¹gu
up³ywaj¹cych dziesiêciu dni wielkiego
Postu? Góra Przemienienia, to Golgota
widziana od drugiej strony. Zanim ucznio-
wie doœwiadczyli hañby krzy¿a, ujrzeli
jego chwalebne owoce. Pamiêtajmy, ¿e
chwa³y przemienienia nie da siê oderwaæ
od mêki ukrzy¿owania - i odwrotnie.

Ks. dr Wojciech Bartkowicz

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Intencje mszalne: 2. Niedziela Wielkiego Postu - 28 lutego 2010r.

Pi¹tek 05 marca
    6.00 Œp. Helena Koryga
    7.00 Œp. Kazimierz Sat³awa z rodzicami
    7.30 Œp. Edward Wiercimak
    8.00 Przeb³agalna za grzechy i zniewagi i brak mi³oœci
  12.00 Œp. Maria Ziaja i zmarli z rodziny Ziaja
  18.00 Œp. Zofia Jod³owska

Za zmar³ych z rodzin Baców i Kuziów

Sobota 06 marca
    6.00 Œp. Edward Wiercimak
    7.00 Œp. Emilia Pawlik
    7.30 O zdrowie i opiekê Bo¿¹ dla Józefa w 80 r. urodzin

Œp. Helena Koryga
    8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryji oraz
o b³og. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa

  12.00 Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,
o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, za Duchowieñstwo, Ojczyznê,
Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Œp. Marcin Sroczyñski - 4 r. œm.
Œp. Zofia Jod³owska

Niedziela 07 marca
   6.00 Œp. Kazimierz Gajos
   7.30 Œp. Ryszard Malec - 8 r. œm.

Sp. Franciszka i Jan Nowak, Janina i Marian  dzieci
   9.00 Œp. Kornelia Warmuz - 3 r. œm.
  10.30 Œp. Zofia Jod³owska
  12.00 Œp. Edward Piskorz - 20 r. œm.
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Kazimierz Gieruszczak

Czwartek 04 marca Œwiêto œw. Kazimierza
    6.00 Œp. Kaziemirz Kozie³,  Helena i Kazimierz Sarneccy
    7.00 Œp. Kazimiera Laskowska

Œp. Józefa Majtyka
    7.30 Œp. Helena Koryga
    8.00 O obfitoœæ ³ask Bo¿ych dla kap³anów naszej parafii
  12.00 Œp. Edward Wiercimak
  18.00 Œp. Zofia Jod³owska

Œp. Michalina i Józef P³ocharscy

Poniedzia³ek  01 marca
   6.00

   7.00 Œp. Edward Wiercimak
   7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e
   8.00 Œp. Serafina Lichwiarska
  12.00 Œp. Helena Koryga
  18.00 Œp. Zofia Jod³owska

Œp. W³adys³aw Ka³u¿a - 14 r.œm.

Wtorek  02 marca
   6.00 Œp. Helena Koryga
   7.00 Œp. Edward Wiercimak
   7.30 Œp. Helena, Józef Z¹tek
   8.00 Œp. Stefania Lichwiarska
  12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
  18.00 Œp. Zofia Jod³owska

Sp. Zofia i Walerian G¹sior

Œroda 03 marca
    6.00

    7.00 W intencji Bogu wiadomej
    7.30

    8.00 Œp. Zofia Jod³owska
  12.00 Œp. Stanis³aw - 18 r.œm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
O zdrowie i dobre stopnie w nauce dla
Justyny w 18 r. urodzin

Za zmar³ych
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
Œp. Helena Koryga

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Dziœ przy koœciele zbieramy do
puszek ofiary na pomoc polskim mi-
sjonarzom. Jest to tzw. zbiórka misyj-
na Ad gentes.

2. Wdziêczni za Krew Zbawiciela, któ-
ra sta³a siê Ÿród³em naszego odkupienia,
dziœ odbywa siê akcja oddania krwi
w koœciele Œw. Piotra od godz. 8.00 do
13.00. Warunkiem jest ukoñczony 18. rok
¿ycia i odpowiedni stan zdrowia. Serdecz-
nie zachêcamy.

3. Miesi¹c marzec poœwiêcony jest czci
œw. Józefa. Po mszy œw. o godz. 7.30 od-
mawiamy litaniê ku Jego czci.

4. We wtorek 2 marca wieczór papie-
ski. Zapraszamy na godz. 20.00. Mszê
Œwiêt¹ i kazanie bêdzie celebrowa³
ks. infu³at Janusz Bielañski z Wawelu.

5. W tym tygodniu: w poniedzia³ek,
wtorek i œrodê odbêd¹ siê rekolekcje dla
m³odzie¿y z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Marcina Wadowity. Niech rodzice za-
dbaj¹, by ich dzieci bra³y udzia³ w tych
rekolekcjach, zw³aszcza, ¿e dni te s¹ wol-
ne od zajêæ szkolnych.

6. W pierwszy czwartek w Roku Ka-
p³añskim zapraszamy na Godzinê Œwiêt¹
po Mszy Œw. o godz. 8.00. W pierwszy
pi¹tek spowiadamy przez ca³y dzieñ. Po-
staramy siê przyj¹æ sakrament pokuty oraz
Komuniê Œwiêt¹ wynagradzaj¹c¹. Msza
œw. dla dzieci o godz. 16.30.

7. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewaj¹ siê potomstwa, jak równie¿
cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym

dniu odwiedzimy chorych i starszych
z sakramentami œw.

8. W przysz³¹ niedzielê sk³adamy ofia-
ry na budowê organów. Radê Duszpa-
stersk¹ zapraszamy na godz. 16.00. Dla
narzeczonych od przysz³ej niedzieli od-
bywaj¹ siê dni skupienia o godz. 15.00
w kaplicy domu katolickiego.

9. W przysz³¹ niedzielê chcemy w na-
szej parafii specjalnie uczciæ krzy¿ Jezusa
Chrystusa. Ka¿da rodzina przyjdzie
z krzy¿em na okreœlon¹ mszê œw., aby
otrzymaæ szczególne b³ogos³awieñstwo.

10. Zachêcamy parafian, by w Wiel-
kim Poœcie ograniczyli ogl¹danie tele-
wizji - zastêpuj¹c j¹ lektur¹ i medytacj¹
Pisma Œwiêtego, dobr¹ ksi¹¿k¹, katolick¹
pras¹, modlitw¹ i rozmow¹ z bliskimi.
Biblioteka parafialna czynna jest w œrody
od 16.00 do 17.30 i w niedziele od 10.00
do 12.00.

11. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
zachêca do nabywania baranków wielka-
nocnych, a tak¿e skarbonek wielkopost-
nych. Do tych skarbonek rodzina sk³ada
ofiary, które przyniesie do koœcio³a
w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego.

12. W poniedzia³ek 16 marca pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd
o godz. 16.00. Koszt przejazdu 30 z³.

13. W pi¹tek 19 marca pojedziemy na
przedstawienie pasyjne do Ksiê¿y Sale-
zjan do Krakowa. Nawiedzimy Sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt biletu i przejazdu
25 z³. Mo¿na siê zapisywaæ.
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Dudni w Jakubowej studni

(ci¹g dalszy na str. 7)

Muszê siê pochwaliæ parafianom, ¿e na-
sze duszpasterstwo parafialne cechuje du¿y
dynamizm. Wci¹¿ coœ siê dzieje. Co tydzieñ
s¹ nowe wydarzenia i zdarzenia.

1. 16 lutego pielgrzymowa³em wraz z ks.
Krzysztofem na Jasn¹ Górê. Zauwa¿y³em,
jak bardzo 102. pielgrzymka wadowicka
wpisa³a siê w jasnogórski pejza¿.
Ks. Krzysztof ju¿ jest prawie jak Paulin.
Zna siê bardzo dobrze z wieloma „bia³y-
mi” ojcami. Oni go serdecznie witaj¹. Dziê-
ki „Telewizji Trwam” pielgrzymki wado-
wickie ka¿dego 16 miesi¹ca s¹ znane
w ca³ej Polsce. Uwa¿am, ¿e bardzo dobre
jest to po³¹czenie „satelitarne” pomiêdzy
miejscem Jana Paw³a II w Wadowicach
i wielkim Sanktuarium Maryjnym na Ja-
snej Górze. Niech ono siê jak najbardziej
pog³êbia i poszerza. Co miesi¹c przedsta-
wiciele Ziemi Wadowickiej stoj¹ przed Ma-
ryj¹ do apelu. Co miesi¹c uroczyœcie po-
wtarzaj¹ Jej: „Jestem, pamiêtam, czuwam.”

2. 5 marca 2000 roku rozpoczêliœmy
wydawaæ nasz biuletyn parafialny „Bazy-
lika”. Mija ju¿ 10 lat, gdy systematycznie
tydzieñ po tygodniu, w nak³adzie 1100 –
1300 egzemplarzy wydajemy parafialne
pismo. Jak ono jest drogie dla naszych wielu
parafian to œwiadczy, ¿e niektórzy z nich
tak bardzo go ceni¹, ¿e zbieraj¹ ka¿dy ko-
lejny numer i nawet oprawiaj¹ go roczni-
kami. Dla mnie jako proboszcza, ten or-
gan parafialny jest dobrym sposobem na
komunikacjê pomiêdzy bazylik¹, a doma-
mi parafialnymi. Podajê w tym piœmie co
tydzieñ nie tylko og³oszenia duszpasterskie,
ale staram siê opisywaæ ró¿ne wydarzenia
dziej¹ce siê w naszej wspólnocie. Jestem
przekonany, ¿e w przysz³oœci bêdzie to wy-
datny przyczynek do poznania historii na-
szej parafii. Przecie¿ obrazy wielkich wy-

darzeñ zawsze malowane s¹ zwyk³ym pêdz-
lem i bardzo zwyk³ymi farbami. Od kunsztu
artystycznego zale¿y piêkno, bogactwo
i wartoœæ tego obrazu. Nasza parafialna Ba-
zylika nie pretenduje do kunsztownego, ani
g³êbokiego pisma, lecz chcemy od serca do
serca przekazywaæ abc… ¿ycia parafialne-
go. Po prze¿ytej jednej dekadzie mam oka-
zjê, by serdecznie uœcisn¹æ d³onie tych, któ-
rzy pomagaj¹ w powstawaniu pisma, oraz
tym, co je nabywaj¹ i czytaj¹.

3. Wielkim wysi³kiem parafialnym jest
budowa nowych organów. Stare wys³u¿o-
ne zosta³y za przys³owiow¹ z³otówkê od-
dane Organiœcie z M³oszowej ko³o Trzebi-
ni. Da³ nam za nie 5000 z³. On z pewnoœci¹
pewnymi elementami naszych organów
bêdzie ³ata³ inne nadpsute organy. Pomiesz-
czenie chóru trzeba w sposób odpowiedni
przygotowaæ na nowy mebel jakim s¹ or-
gany. Przez przesz³o 100 lat – póki s³u¿y³y
stare organy – tam nic nie da³o siê zrobiæ.
Teraz po demonta¿u, widaæ jak bardzo
wymagana jest modernizacja tego pomiesz-
czenia. Pracownicy w Wielkim Poœcie sys-
tematycznie realizuj¹ restaurowanie chóru.
Jestem przekonany, ¿e Bóg obdarza mnie
wielk¹ mi³oœci¹, gdy¿ kawa³ek po kawa³ku
naszej wadowickiej œwi¹tyni odremontowu-
jê. Dziêki pomocy Bo¿ej, ludzkiej stare
czyniê nowym.

4. W tym roku, gdy ju¿ od kilku mie-
siêcy w krajach Unii Europejskiej trwa
wielka dyskusja o wartoœci krzy¿a. Chce-
my trzeci¹ niedzielê Wielkiego Postu -
7 marca uczyniæ w naszej parafii „Wiel-
kim dniem uczczenia krzy¿a.” Prosimy,
aby rodziny przynios³y z domu do koœcio³a
krzy¿, który uroczyœcie poœwiêcimy i po
Mszy Œw. tym krzy¿em bêdziemy b³ogo-
s³awiæ w naszej bazylice rodziny, które je

przynios³y. Natomiast wieczorem wspól-
nie rodzina odmówi przed krzy¿em od-
powiednie modlitwy. Niech ta niedziela
uwielbienia krzy¿a bêdzie wadowick¹ od-
powiedzi¹ na wezwanie papie¿a, który pod
Giewontem w czerwcu 1997 r. wo³a³:
„Bêd¹ patrzeæ na Tego, którego przebili”
— te s³owa kieruj¹ nasz wzrok ku Krzy-
¿owi œwiêtemu, ku drzewu krzy¿a, na któ-
rym zawis³o Zbawienie œwiata. „Nauka
bowiem krzy¿a — jak pisze œw. Pawe³ —
która jest g³upstwem dla œwiata, dla nas
jest moc¹ Bo¿¹” (por. 1 Kor 1, 18). Ro-
zumieli to dobrze mieszkañcy Podhala.
I kiedy koñczy³ siê wiek XIX, a rozpo-
czyna³ wspó³czesny, ojcowie wasi na
szczycie Giewontu ustawili krzy¿. Ten
krzy¿ tam stoi i trwa. Jest niemym, ale
wymownym œwiadkiem naszych czasów.
Rzec mo¿na, i¿ ten jubileuszowy krzy¿
patrzy w stronê Zakopanego i Krakowa,
i dalej: w kierunku Warszawy i Gdañska.
Ogarnia ca³¹ nasz¹ ziemiê od Tatr po Ba³-
tyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystu-
sowy krzy¿ królowa³ w sposób szczegól-
ny na Giewoncie. I tak siê te¿ sta³o. Wa-
sze miasto roz³o¿y³o siê u stóp krzy¿a, ¿yje
i rozwija siê w jego zasiêgu. I Zakopane,
i Podhale. Mówi¹ o tym równie¿ przy-
dro¿ne kapliczki piêknie rzeŸbione,
z trosk¹ pielêgnowane. Chrystus towarzy-
szy wam w codziennej pracy i na szlakach
górskich wêdrówek. Mówi¹ o tym koœcio³y
waszego miasta, te stare, zabytkowe, kry-
j¹ce w sobie ca³¹ tajemnicê ludzkiej wia-
ry i pobo¿noœci, a tak¿e te nowe, niedaw-
no powsta³e dziêki waszej ofiarnoœci, jak
chocia¿by parafialny koœció³ Œwiêtego
Krzy¿a. Umi³owani bracia i siostry, nie
wstydŸcie siê krzy¿a. Starajcie siê na co
dzieñ podejmowaæ krzy¿ i odpowiadaæ na
mi³oœæ Chrystusa. Broñcie krzy¿a, nie
pozwólcie, aby Imiê Bo¿e by³o obra¿ane

w waszych sercach, w ¿yciu spo³ecznym
czy rodzinnym. Dziêkujmy Bo¿ej Opatrz-
noœci za to, ¿e krzy¿ powróci³ do szkó³,
urzêdów publicznych, szpitali. Niech on
tam pozostanie! Niech przypomina o na-
szej chrzeœcijañskiej godnoœci i narodowej
to¿samoœci, o tym, kim jesteœmy i dok¹d
zmierzamy, i gdzie s¹ nasze korzenie.
Niech przypomina nam o mi³oœci Boga do
cz³owieka, która w krzy¿u znalaz³a swój
najg³êbszy wyraz.”

5. M³odzie¿ z klas trzecich gimnazjal-
nych, która przygotowuje siê do Sakramen-
tu Bierzmowania pragniemy w³¹czyæ do
prze¿ycia dnia skupienia, który prze¿yj¹
w sobotê 20 marca w domu Caritas w Za-
krzowie. Ksiê¿a katechizuj¹cy tê m³odzie¿
dok³adnie j¹ poinformuj¹ o czasie wyjazdu
i programie tego dnia.

6.  W Roku Kap³añskim obecnie prze¿y-
wanym chcemy, aby Wielki Czwartek, który
jest pami¹tk¹ ustanowienia Sakramentu
Eucharystii i Kap³añstwa Msze Œw. by³y
odprawiane za kap³anów. Zw³aszcza za
¿ywych. Utar³ siê zwyczaj w naszej para-
fii, ¿e prawie w 95% odprawiamy Msze Œw.
tylko za zmar³ych – najczêœciej s¹ to Msze
Œw. pogrzebowe. Œladowe w naszej wspól-
nocie parafialnej s¹ proœby o odprawianie
Mszy Œw. za ¿ywych. Jakbyœmy nie wie-
rzyli, ¿e pomoc Bo¿a potrzebna jest tym
wszystkim, którzy wci¹¿ pielgrzymuj¹ po
tej Ziemi. Jest wielk¹ potrzeb¹, a¿eby mo-
dl¹c siê za zmar³ych i za nich ofiaruj¹c Msze
Œw. nie zapominaæ tak¿e o ¿ywych. W na-
szej parafii daje siê zauwa¿yæ brak zapo-
trzebowania na takie intencje mszalne.

7. Uroczystoœæ V rocznicy œmierci Jana
Paw³a II wypada w tym roku w Wielki Pi¹-
tek. Trudno jest Dzie³o Odkupienia doko-
nane przez Chrystusa na krzy¿u przes³aniaæ
obchodami rocznicowymi œmierci Ojca Œw.
Œmieræ Jezusa – naszego Odkupiciela jest


