Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja kap³añska - udzielania sobie sakramentu ma³¿eñstwa
Rodzina – Domowy Koœció³, uczestniczy w potrójnej misji Chrystusa,
spe³nianej w ca³ym koœciele: prorockiej, kap³añskiej, królewskiej.
Taka jest rzeczywistoœæ naszej obecnoœci
w Koœciele.
Teraz wiêc podejmujemy refleksjê nad
misj¹ kap³añsk¹. Z t¹ misj¹ w oczywisty
sposób kojarzymy Kap³anów, szafarzy sakramentów, ale nie zapominajmy, ¿e jest
jeden sakrament, którego nie udziela kap³an, to sakrament ma³¿eñstwa, sakrament
„wyœwiêcenia na mamê i tatê” (jak trafnie
okreœla go jeden z kap³anów, prowadz¹cych rekolekcje dla ma³¿eñstw Ruchu Domowy Koœció³). W nim, jako jedynym,
sakramentalne s³owa przysiêgi wypowiadaj¹ przyszli ma³¿onkowie. Od tego momentu rozpoczyna siê nowa rodzina, w tym
momencie realizuje siê nasza pierwotna
misja kap³añska. Kap³an jest w tej uroczystej ceremonii urzêdowym œwiadkiem zawarcia sakramentu. Ma³¿eñstwo zaczyna siê
od kap³añstwa nowo¿eñców i od tego momentu, ju¿ jako rodzina zobowi¹zani jesteœmy do wype³niania misji kap³añskiej
wobec siebie i naszej rodziny.
Przez ma³¿eñsk¹ przysiêgê ma³¿onkowie
zapraszaj¹ do siebie Chrystusa, który umacnia ich swoj¹ mi³oœci¹, aby to co sobie przy-

rzekli, by³o mo¿liwe do
zrealizowania, aby sta³o
siê treœci¹ ich ¿ycia.
Od momentu œlubu Chrystus, Najwy¿szy
Kap³an jest z nami, jest gotowy nas wspomagaæ, obdarowywaæ potrzebnymi ³askami ale oczekuje od nas otwarcia siê na Niego, oczekuje ofiarnej mi³oœci, oczekuje ofiarowywania nas sobie nawzajem. Ofiara
w sposób jednoznaczny kojarzy siê z kap³añstwem. Dlaczego tak bolesna jest rzeczywistoœæ obecnych ma³¿eñstw? Dlaczego tak zatrwa¿aj¹ce s¹ statystyki rozwodowe? Jakie s¹ powody, ¿e ma³¿eñstwa siê rozpadaj¹? I wymieniamy jednym tchem: alkohol, pogoñ za pieni¹dzem, d³ugie rozstania, wp³yw œrodowiska, niedojrza³oœæ,
itd. To prawda lecz nie jest to pierwotna
przyczyna. Przyczyna tkwi w czasami nawet nieœwiadomym, usuwaniu Boga z naszego ¿ycia. Œw. Augustyn powiedzia³
„Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam
wszystko jest na swoim miejscu”.
Czy wracamy myœlami do tych radosnych chwil „wyœwiêcenia na mamê
i tatê”? Czy s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej
staj¹ siê tematem naszego rachunku sumienia? Czy w modlitwie prosimy o ³aski potrzebne do godnego prze¿ywania sakramentu ma³¿eñstwa?
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Matko Koœcio³a, Pani Wadowicka dziêkujemy Ci za dar Wielkiego Polaka Jana Paw³a II.
Wstrz¹sn¹³ On ca³ym œwiatem. Dziêkujemy za to, ¿e da³eœ nam ¿yæ razem z Ojcem Œwiêtym.
Przez 27 lat pontyfikatu w naszej rodzinie dokona³y siê wielkie zmiany, które wierzymy gor¹co
by³y dzie³em Twojego orêdownictwa w niebie. Ojcze Œwiêty prowadŸ naszego syna drog¹,
któr¹ mu wskaza³ Chrystus Pan.
Maria i Józef Gêbalowie

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

WYJŒCIA:

LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 10, 1-6. 10-12
¯ycie Izraela na pustyni jest zapowiedzi¹
rzeczy przysz³ych

Powo³anie Moj¿esza

EWANGELIA:

Wj 3, 1-8a. 13-15

Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

£k 13, 1-9 Jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
W tym czasie przyszli niektórzy i donieI opowiedzia³ im nastêpuj¹c¹ przypoœli Jezusowi o Galilejczykach, których krew
wieœæ: «Pewien cz³owiek mia³ drzewo fiPi³at zmiesza³ z krwi¹ ich ofiar. Jezus im
gowe zasadzone w swojej winnicy; przyodpowiedzia³: «Czy¿ myœlicie, ¿e, ci Galiszed³ i szuka³ na nim owoców, ale nie znalejczycy byli wiêkszymi grzesznikami ni¿
laz³. Rzek³ wiêc do ogrodnika: „Oto ju¿
inni mieszkañcy Galilei, ¿e to ucierpieli?
trzy lata, odk¹d przychodzê i szukam
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê
owocu na tym drzewie figowym, a nie
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginieznajdujê. Wytnij je: po co jeszcze ziemiê
cie. Albo myœlicie, ¿e owych osiemnastu,
wyja³awia?” Lecz on mu odpowiedzia³:
na których zwali³a siê wie¿a w Siloe i za„Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja
bi³a ich, by³o wiêkszymi grzesznikami ni¿
okopiê je i ob³o¿ê nawozem; mo¿e wyda
inni mieszkañcy Jerozolimy? Bynajmniej,
owoc. A jeœli nie, w przysz³oœci mo¿esz
powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócije wyci¹æ”».
Oto s³owo Pañskie
cie, wszyscy tak samo zginiecie».

Nawracajcie siê

Na pewno nie. Trzeba ponawiaæ próby, trzeba uwierzyæ Bogu mocniej i g³êbiej ni¿
dotychczas. Jego œwiat³o i mi³osierdzie s¹
nam tak niezbêdne, jak s³oñce i woda s¹
niezbêdne kie³kuj¹cym roœlinom. Niech
³aska Boga Najwy¿szego wprowadzi ³ad w
nasze serca i uzdolni je do przyjêcia daru
s³owa i Eucharystii. Spowiadam siê Bogu...
Agenda Liturgiczna

Orêdzie Chrystusa, zawarte w dzisiejszej
Ewangelii, brzmi: nawrócenie jest konieczne i mo¿liwe. Jezus wie, co mówi, w przeciwieñstwie do nas, którzy ³atwo uspokajamy sumienia stwierdzeniem: „raz ju¿ próbowa³em, ale mi siê nie uda³o. Jego ¿¹danie jest zatem niewykonalne”. Czy naprawdê jesteœmy a¿ do tego stopnia bezradni?

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê marca, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Artur Jambor
£ucja Uda³a
Maria Sitko
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Emilia Fujak
Nikola Bernaœ
Martyna Rokowska

Plan mszy œw. w niedzielê 07 marca 2010
1. Prosimy rodziny, aby przychodz¹c na wybran¹ mszê œw., wziê³y ze sob¹ Krzy¿ wisz¹cy
na œcianie mieszkania. Mo¿e byæ misyjny lub ka¿dy inny.
2. Msza œw. rozpoczyna siê procesj¹ z Krzy¿em.
3. Na pocz¹tku mszy œw. Ksi¹dz ca³uje o³tarz. W tym czasie przedstawiciel rodziny sk³ada
poca³unek na Krzy¿u rodzinnym.
4. Po pocz¹tkowym, mszalnym pozdrowieniu – Kap³an poœwiêca Krzy¿e.
5. Po kazaniu, podczas wyznania wiary, podnosimy Krzy¿e do góry – „Wiary nie damy,
Tobie przyrzekamy”.
6. Po rozdaniu Komunii œw. odmawiamy na klêcz¹co wspólnie modlitwê do Chrystusa
Ukrzy¿owanego: „Oto ja…”.
7. Po ostatniej modlitwie i og³oszeniach rodziny z Krzy¿em podchodz¹ do o³tarza, a Ksiê¿a b³ogos³awi¹ je tymi Krzy¿ami daj¹c im je do uca³owania.
Któryœ za nas cierpia³ rany, Jezu Chryste zmi³uj siê nad nami
Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Módlmy siê za te
dzieci, aby
wzrasta³y
w wierze
dla chwa³y
Boga i Koœcio³a
powszechnego.

Nikodem Giermañski, syn Szymona i Izabeli
Weronika Kulig, córka Ireneusza i Moniki
Rafa³ Jêdrzejowski, syn Andrzeja i Sylwii
Maciej Kosek, syn Krzysztofa i Katarzyny
Hubert Szczepañski, syn £ukasza i Sylwestry
Jakub Gibas, syn £ukasza i Sylwii
Laura Ziemba, córka Mariusza i Antoniny
Jakub Master, syn Tomasza i Katarzyny
Eryk Dorociñski, syn Micha³a i Kamili
Beata W¹dolny, córka Krzysztofa i Agnieszki
Zuzanna Polak, córka Paw³a i Sylwii
Tomasz Karpiñski, syn Micha³a i Dagmary

Spotkanie nad Lednic¹
Ma³y s³oik miodu - który ma symbolizowaæ s³odycz kobiety - otrzyma ka¿dy
z uczestników XIV Ogólnopolskiego Spotkania M³odzie¿y, które pod has³em: „Kobieta darem i tajemnic¹” odbêdzie siê
5 czerwca nad Jeziorem Lednickim.
- Czym¿e jest kobieta, jeœli nie s³odycz¹
i radoœci¹ ¿ycia ka¿dego mê¿czyzny?
Niech ka¿dy mê¿czyzna sobie przypomni,
ile s³odyczy w jego ¿ycie wlewaj¹: mama,

babcia, siostra, dziewczyna, ¿ona. Bez nich,
podobnie jak bez pszczó³, œwiat by³by
ubo¿szy i mniej kolorowy – powiedzia³
KAI inicjator Lednicy, dominikanin ojciec
Jan Góra. Dla uczestników modlitewnego
czuwania organizatorzy przygotuj¹ 100 tysiêcy s³oików miodu, opatrzonych logo
Lednicy i s³owami: „Kobieta s³odka jak
miód”. Kilka ton miodu podaruj¹ na lednickie spotkanie ma³opolscy i podkarpaccy pszczelarze.
-7-

KAI

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 08 marca
6.00 Œp. Franciszek K³obuch
7.00 Œp. Mieczys³aw B¹k
7.30 Œp. Helena Koryga
8.00 Œp. Zofia Jab³oñska
12.00
18.00 Œp. Edward Wiercimak
Œp. Józef Rosenstrauch z rodzicami
Wtorek 09 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.30 Œp. Edward Wiercimak
8.00 Œp.Zmarli zrodziny Kulisz i Matuszyk
12.00 Œp. Wiktoria Szczygie³
18.00 Œp. W³adys³aw Gieruszczak
Sp. Zofia Jod³owska
Œroda 10 marca
6.00 Œp. Krystyna i Jacek Czuba
7.00
7.30
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie dla Rity
Za zmar³ych
Œp. Janusz Guzdek
Sp. Kazimierz Mnich
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Edward Wiercimak
Œp. Irena Krêcioch
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Jan i Janina Kapa³owie
Œp. Marianna Deja
Œp. Helena Koryga
Œp. Franciszek K³obuch

Czwartek 11 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00 Œp. Edward Wiercimak
7.30 Œp. Franciszek K³obuch
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Mieczys³aw B¹k
18.00 Œp. Józefa Rajda
Œp. Anna Hanusiak, Maria i Jan
Pi¹tek 12 marca
6.00
7.00 Œp. Franciszek K³obuch
7.30 Œp. Helena Koryga
8.00 Sp. ks. Józef Kmiecik - r. œm.
12.00 Œp. Edward Wiercimak
18.00 Œp. Zofia Jod³owska
Zawszystkie dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Sobota 13 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00 Œp. Edward Wiercimak
7.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
o dalsze b³og. Bo¿e w rodzinie
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Onawróceniewszystkichzatwardzia³ychgrzeszników
18.00 Œp. Krystyna Klauzner
Œp. Krystyna Wójtowicz
Niedziela 14 marca
6.00 Œp. Edward Wiercimak
7.30 Za kap³anówpracuj¹cychwnaszejparafii
Œp. Serafina Lichwiarska
9.00 Œp. Piotr Czaicki - 8 r. œm.
10.30 Œp. Krystyna Klauzner
12.00 O b³og.Bo¿e dla Dominika w11 rurodzin
13.15 Roczki
18.00 Œp. Zofia Jod³owska

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
-6-

3. Niedziela Wielkiego Postu - 07 marca 2010r.
1. Dzisiaj w naszej parafii prze¿ywamy
specjalny ho³d Chrystusowi Ukrzy¿owanemu. Na godz. 16.00 zapraszamy Duszpastersk¹ Radê Parafialn¹.
2. W œrodê, czwartek i pi¹tek s¹ rekolekcje dla m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Nr 1, dawnej Budowlanki.
3. Zachêcamy wiernych do brania udzia³u w nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej
i Gorzkich ¯ali. Ka¿dy, kto jest w stanie
³aski uœwiêcaj¹cej i uczestniczy w tych nabo¿eñstwach – zyskuje odpust zupe³ny.
4. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachêca do niesienia pomocy biednym, poprzez nabywanie w naszej bazylice baranków wielkanocnych w cenie 6 z³., a tak¿e
skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina sk³ada ofiary, które przyniesie do koœcio³a w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego.
5. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy goœciæ
w naszej bazylice ksiêdza Andrzeja Klimarê
proboszcza z Wysokiej, który bêdzie mówi³
kazania, a tak¿e zbierze sk³adkê na rozbudowê tamtejszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za
pomoc.
6. Pielgrzymka do Przybêdzy, tzw. Golgoty Beskidów i Rychwa³du bêdzie w sobotê 13 marca. Koszt przejazdu 20z³.

7. We wtorek 16 marca pielgrzymujemy
na Apel Jasnogórski. Wyjazd o godz. 15.45.
Koszt przejazdu 30 z³.
8. W pi¹tek 19 marca pojedziemy na
przedstawienie pasyjne do Ksiê¿y Salezjan
do Krakowa. Nawiedzimy Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt biletu i przejazdu 25 z³. Mo¿na siê zapisywaæ.
9. W dniach od 14 do 23 maja organizujemy pielgrzymkê do Rzymu z okazji 90.
rocznicy urodzin Jana Paw³a II. Dok³adne
informacje w gablotach koœcielnych. Zapisy w kancelarii.
10. W tym roku 5. rocznica œmierci naszego Papie¿a wypada w Wielki Pi¹tek.
W tym dniu pragniemy o godz. 21.37 zapaliæ w naszych domach œwiece. Bêdzie to
tzw. Œwiate³ko Nadziei. Natomiast sam¹
rocznicê prze¿yjemy uroczyœcie w wigiliê
œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego – w sobotê 10
kwietnia o godz. 15.00.
11. We wspólnej Drodze Krzy¿owej
z parafi¹ Œw. Piotra uczestniczymy w Niedzielê Palmow¹ 28 marca. Rozpocznie siê
ona o godz.15.00 przy koœciele Œw. Piotra.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Przywi¹zanie trzeba odœwie¿aæ
W ubieg³y czwartek, w dzieñ œw. Kazimierza, sk³adaliœmy ¿yczenia bliskim naszym solenizantkom i solenizantom. Wœród
nich by³ wci¹¿ nam bliski ks. infu³at Kazimierz Suder. Chocia¿ w tym roku obchodzi ju¿ 88 urodziny i ma 63 lata kap³añstwa – Bóg obdarza go wielk¹ ³ask¹ zdrowia fizycznego i psychicznego. Nieustannie jest „na chodzie”. Codziennie bardzo -3-

¿ywotny. W koœciele Mariackim w Krakowie, ju¿ przez 12 lat, w wyznaczonych godzinach pe³ni dy¿ur w konfesjonale. Ma
bardzo wielu sta³ych penitentów, którzy
tylko u ks. infu³ata siê spowiadaj¹. On ich
doskonale rozumie, dodaj¹c im otuchy
i nadziei. Gdy Go spotkamy na rynku, to
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

najczêœciej widzimy Go bardzo zabieganego. Ma bardzo du¿o spraw do za³atwienia.
W okreœlonym dniu tygodnia, najczêœciej
we wtorek, sk³ada wizyty. Najczêœciej
z okazji imienin, swoim znajomym – kap³anom i œwieckim. Nie zapomina o nich.
Ma dla nich czas, a tak¿e i upominki. ¯yje
Koœcio³em i dla Koœcio³a. Doskonale zorientowany jest, co dzieje siê w Koœciele
Powszechnym, a tak¿e partykularnym.
Odznacza siê wyj¹tkow¹ cech¹: nie mówi
o drugim Ÿle. Gdy w jego obecnoœci tocz¹
siê rozmowy oskar¿aj¹ce innych, on œwiadomie i umiejêtnie sprowadza rozmowy na
inne tory. Jest ¿ywym œwiadkiem historii
pontyfikatu Papie¿a Jana Paw³a II. Opowiada o Nim z ca³¹ ¿arliwoœci¹ serca i ducha. Ma historyczn¹ pamiêæ. Wiele faktów
i zdarzeñ, które prze¿y³ w Koœciele i œwiecie, potrafi wszechstronnie naœwietliæ. Jest
dla mnie niedoœcig³ym wzorem kap³ana.
By³ moim poprzednikiem przez 14 lat,
od 25 czerwca 1984 roku do 7 lutego 1998
roku. W tym czasie z wielkiej parafii wadowickiej tworzy³y siê dwie nowe: œw. Piotra, oraz œw. Joachima i Anny w Tomicach.
By³y to potê¿ne inwestycje, zw³aszcza budowa koœcio³a œw. Piotra. Nasza parafia
bardzo szczodrze pomaga³a w budowie tej
œwi¹tyni. Matka wywianowa³a swoj¹ córkê w sposób wielkoduszny – nie tylko
wspieraj¹c budowê domu Bo¿ego, ale
i wydzielaj¹c granice nowopowsta³ej parafii. Ks. infu³at Suder z nowomianowanym
proboszczem powsta³ej parafii, œp. ks. Micha³em Pioskiem, post¹pi³ tak jak przed
wiekami Abraham z Lotem. Mówi³ Abraham do Lota: „Bierz, co zechcesz. Jeœli ty
pójdziesz na prawo, to ja pójdê na lewo.
Jeœli post¹pisz na wschód, to ja skierujê
kroki na zachód”. M³ody ks. Micha³ Piosek pe³nym garœciami bra³ ulice ze starej -4-

parafii. Odnoœnie parafii Tomice – równie¿
ks. infu³at Suder bardzo przyczyni³ siê do
jej powstania. Tak¿e nie sk¹pi³ ofiar parafialnych na to nowe budowanie.
Trzeba po raz kolejny uœwiadomiæ sobie
wytrzyma³oœæ ekonomiczn¹ parafii. Czy¿
w tej sytuacji móg³ ks. Infu³at podejmowaæ wielki inwestycje przy bazylice? Sk¹d
by mia³ nabraæ funduszy? A jednak za jego
pasterzowania w naszej parafii bardzo du¿o
zdzia³a³. Jego cechy charakteru i pe³nego
oddania Bogu i ludziom, tworzy³y niezapomniany klimat duszpasterstwa. Pokorna
i mi³osierna mi³oœæ – to cieñ, który posuwa³ siê nieustannie za by³ym Proboszczem.
Dziêki jego inicjatywie zosta³o prezbiterium
po³¹czone z bocznymi nawami przez wykucie du¿ych okien. Prezbiterium zosta³o
przebudowane, powsta³ trwa³y o³tarz soborowy, wraz z piêkn¹ p³askorzeŸb¹ ostatniej
wieczerzy u³o¿onej na starym o³tarzu, a tak¿e wspania³e tabernakulum. Po³¹czy³ dwie
boczne nawy przez specjalne okna z prezbiterium. Zakupi³ piêkne kraty dziel¹ce
kaplicê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
jak równie¿ wejœcie na chór. Poda³em tylko przyk³adowo niektóre inwestycje dokonane podczas proboszczowania ks. infu³ata
Sudera. Trzeba by³oby do nich równie¿
koniecznie dodaæ wielkie przeobra¿enie
parteru domu katolickiego, a tak¿e mieszkañ ksiê¿y.
Ks. infu³at Suder jest nieustannie wielkim Bo¿ym darem dla Koœcio³a krakowskiego, a w szczególnoœci dla naszej wadowickiej parafii.
Jeœli mam byæ wdziêczny Radzie Miasta
za to, ¿e mnie w³¹czy³a w poczet honorowych obywateli tego królewskiego miasta,
to najbardziej ceniê sobie ten szczegó³, ¿e
w sali obrad Rady Miasta zawiœnie moje
zdjêcie obok portretu ks. infu³ata Kazimierza Sudera.
ks. Infu³at

Pielgrzymka do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach
26 lutego 2010 roku 48-osobowa grupa
pielgrzymów wyruszy³a na kolejn¹ pielgrzymkê – nowennê w Roku Kap³añskim
do £agiewnik. Nasze pielgrzymowanie to
nie tylko wspólna modlitwa, ale tak¿e obserwacja zmian przyrody, przecie¿ jeŸdzimy w ró¿nych porach roku, miesi¹cach.
Kiedy jechaliœmy w styczniu wszystko pokrywa³a gruba warstwa bia³ego puchu.
Dziœ widaæ, ¿e zbli¿a siê wiosna, œnieg
szybko topnieje, przyroda budzi siê ze snu
zimowego.
Podczas drogi do £agiewnik zapoznajemy siê z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Wadowicach, która w dniu 24 lutego 2010 roku
nada³a tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Wadowic proboszczom wadowickich
parafii, ks. Infu³atowi Jakubowi Gilowi
i ks. Pra³atowi Tadeuszowi Kasperkowi.
Pielgrzymi gromkimi brawami przyjmuj¹
tê wiadomoœæ.
W £agiewnikach, w kaplicy wieczystej
adoracji przed Najœwiêtszym Sakramentem
trwamy na adoracji prowadzonej przez ks.
Infu³ata Jakuba Gila. Modlimy siê o ducha
modlitwy dla kap³anów i dla nas, by kap³ani mieli œwiadomoœæ, ¿e s¹ pomocni,
konieczni, aby wiedzieli, komu i jak maj¹
pomagaæ. Modlitwa ubogacona jest œpiewem pieœni postnych.
O godz. 15.00 uczestniczymy w Godzinie Mi³osierdzia. W koronce prosimy o mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata. „Ca³y
œwiat” – to wszyscy ludzie ¿yj¹cy na ziemi
i dusze w czyœæcu cierpi¹ce.
O godz. 16.00 w kaplicy klasztornej przy
relikwiach œw. Faustyny trwamy dalej na
modlitwie. Uczestniczymy we mszy œw.
odprawianej przez ks. Wac³awa Bednarza
proboszcza z Wiœniowej. Ks. Proboszcz
wyg³osi³ równie¿ homiliê, w której mówi³

-5-

miêdzy innymi, ¿e wszystkie dzie³a, œwi¹tynie œwiadcz¹ o wielkoœci Boga. Cz³owiek
odwiedza te miejsca, aby siê modliæ, cieszyæ, podziwiaæ. Cz³owiek spotyka siê
w nich z Bogiem. Takim miejscem jest
œwi¹tynia, do której dziœ przybyliœmy. Jej
niezwyk³oœæ polega na tym, co siê tu dokona³o przed laty i co siê tu dokonuje teraz.
Wierni przychodz¹ do Ÿród³a mi³osierdzia, by znaleŸæ miejsce ukojenia, przychodz¹ ze swoimi k³opotami, troskami, aby
wyprosiæ wstawiennictwo, pomoc i ³askê
u Jezusa Mi³osiernego.
Kult Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach zwi¹zany jest ze œw. Faustyn¹, najs³ynniejsz¹ zakonnic¹ Zgromadzenia Sióstr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Mieszka³a w krakowskim klasztorze od 1936 r. do swojej
œmierci 5 paŸdziernika 1938r. Przez ni¹
Chrystus przekaza³ Koœcio³owi i œwiatu orêdzie o Bo¿ym Mi³osierdziu.
Jej ¿ycie na pozór bardzo zwyczajne,
monotonne i szare kry³o w sobie nadzwyczajn¹ g³êbiê zjednoczenia z Bogiem.
W swoim ¿yciu nie spe³ni³a wielkich dzie³
mi³osierdzia, ale w tym duchu prze¿ywa³a
swoj¹ codziennoœæ, œwiadcz¹c mi³osierdzie
wszystkim przez sw¹ pracê, s³owo modlitwy i cierpienia a¿ do z³o¿enia ofiary ze
swojego ¿ycia w intencji nawrócenia grzeszników. Warto tu przytoczyæ s³owa s. Faustyny: „Uciekam siê do Twego mi³osierdzia,
Bo¿e ³askawy, któryœ sam jeden jest tylko
dobry. Choæ nêdza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam mi³osierdziu
Twemu, boœ jest Bóg mi³osierdzia i od wieków nie s³yszano, ani nie pamiêta ziemia,
ani niebo, by dusza ufaj¹ca mi³osierdziu
Twemu zosta³a zawiedziona”. (Dz. 1730)
W drodze powrotnej rozwa¿amy Tajemnice Bolesne ró¿añca.
Maria Zadora

