Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja kap³añska - wspólna modlitwa
Wype³nianiem misji kap³añskiej jest przewodniczenie modlitwie, to jest
bardzo oczywiste i zrozumia³e. Ka¿dy z nas jednoznacznie kojarzy to z kap³anem. A jeœli
w domu mama lub tata przyuczaj¹ dzieci
do modlitwy, odmawiaj¹c z nimi poranne
i wieczorne „paciorki”, czy¿ nie jest to wype³niane misji kap³añskiej w rodzinie?
Tutaj realizacja misji kap³añskiej wydaje
siê byæ bardzo oczywista, ale czy mamy
œwiadomoœæ naszej wielkiej odpowiedzialnoœci za to zadanie. W pierwszych latach
¿ycia naszych dzieci to sprawa doœæ prosta
ale z czasem „ im dalej w las, tym wiêcej
drzew”. Czêsto dorastaj¹ce dzieci, przywo³ywane do wspólnej modlitwy , ostentacyjnie wyra¿aj¹ niechêæ do tej praktyki,
a co dopiero doros³e? Dlaczego tak jest?
Gdzieœ w przesz³oœci pope³niliœmy b³¹d, nie
doœæ wyraŸnie ukazaliœmy sens i wa¿noœæ
modlitwy, a mo¿e sami nie byliœmy dobrym przyk³adem?
Dzieci nie trzeba uczyæ modlitwy, wystarczy j¹ samemu praktykowaæ. Trzeba siê
modliæ na g³os ju¿ wtedy, gdy dziecko jest
jeszcze pod sercem matki, to tworzy wokó³
niego Bo¿y klimat. Trzeba siê modliæ gdy
dziecko jest w przys³owiowej ko³ysce i nie
przerywaæ gdy zap³acze. Mama doskonale

wyczuwa kiedy jest to
p³acz spowodowany bólem a kiedy „zachciank¹”. Jeœli nie przerwiemy modlitwy,
dziecko zrozumie ,¿e rodzice robi¹ coœ
wa¿nego, skoro nie reaguj¹ na jego p³acz.
Coœ wa¿nego, bo rozmawiaj¹ z Bogiem.
Wa¿ne jest aby modlitwa by³a na g³os.
Dziecko zaczyna dorastaæ , stawiaæ pierwsze kroki. Niech widzi rodziców klêcz¹cych
i s³yszy modl¹cych siê, a potem samo uklêknie i bêdzie naœladuj¹c rodziców, wydawaæ
dŸwiêki, które ju¿ bêd¹ modlitw¹. Trzeba
abyœmy przedmiotem modlitwy uczynili
wszystkie sprawy jakie dotykaj¹ naszej rodziny, s³owami p³yn¹cymi prosto z serca.
Nie musz¹ byæ wypowiadane piêkn¹ polszczyzn¹ byle by³y szczere. Gdy pociecha
zacznie mówiæ bêdzie te¿ wypowiadaæ
pierwsze s³owa modlitwy zrozumia³ej dla
rodziców. A¿ w pewnym momencie us³yszymy niezdarne s³owa „Bozia da zdrówko mamusi i tatusiowi” - pierwsza nagroda
za wype³nianie misji kap³añskiej. Jeœli dobrze bêdziemy pe³niæ tê misjê w³aœciwie
pokierujemy modlitw¹ to dziecko bez szczególnego wysi³ku opanuje wiêkszoœæ modlitw. Warunek to my musimy siê modliæ,
dawaæ œwiadectwo. Modliæ siê z dzieæmi
ale modliæ siê te¿ wspólnie, w ma³¿eñstwie
.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Panie Jezu Chryste,
Dziêkujemy Ci za dar osoby Jana Paw³a II – Piotra naszych dni. Dziêki Jemu tak
wiele trudnych prawd sta³o siê prostymi i mo¿liwymi. Nawet wiara, mi³oœæ i nadzieja, która zawieœæ nie mo¿e. To On nauczy³ nas kochaæ, przebaczaæ, cierpieæ i godnie umieraæ, a nade wszystko godziæ siê z wol¹ Bo¿¹. Irena i Józef Cabakowie z córkami

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO
JOZUEGO:

Joz 5, 9a.10-12

Naród wybrany obchodzi pierwsz¹ Paschê
w Ziemi Obiecanej

LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KO2 Kor 5, 17-21
RYNTIAN:
Bóg pojedna³ nas z sob¹ w Chrystusie

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

EWANGELIA: £k 15, 1-3.11-32
Przypowieœæ o synu marnotrawnym

W owym czasie zbli¿ali siê do Jezusa
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali faryzeusze i uczeni
w Piœmie: «Ten przyjmuje grzeszników
i jada z nimi». Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien cz³owiek
mia³ dwóch synów. M³odszy z nich rzek³
do ojca: „Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która
na mnie przypada”. Podzieli³ wiêc maj¹tek miêdzy nich. Nied³ugo potem m³odszy
syn, zabrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie. A gdy wszystko
wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie
i on sam zacz¹³ cierpieæ niedostatek. Poszed³ i przysta³ do jednego z obywateli
owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje pola,
¿eby pas³ œwinie. Pragn¹³ on nape³niæ swój
¿o³¹dek str¹kami, które jada³y œwinie, lecz
nikt mu ich nie dawa³. Wtedy zastanowi³
siê i rzek³: „Ilu¿ to najemników mojego
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu
z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em
przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ nie
jestem godzien nazywaæ siê twoim synem:
uczyñ miê choæby jednym z najemników”.
Wybra³ siê wiêc i poszed³ do swojego ojca.
A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego
ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê
i uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: „Oj- -2-

cze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem”.
Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug: „Przynieœcie szybko najlepsz¹ sukniê i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê
i sanda³y na nogi. PrzyprowadŸcie utuczone
cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y,
a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê”. I zaczêli siê bawiæ.
Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na
polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu, us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze
s³ug i pyta³ go, co to znaczy. Ten mu rzek³:
„Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go
zdrowego”. Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³
wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu. Lecz on odpowiedzia³ ojcu: „Oto
tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em
twojego rozkazu; ale mnie nie da³eœ nigdy
koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi.
Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone cielê”.
Lecz on mu odpowiedzia³: „Moje dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie i wszystko
moje do ciebie nale¿y. A trzeba siê weseliæ
i cieszyæ z tego, ¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê”».
Oto s³owo Pañskie

rafia sta³a siê niewyp³acalna. Nie na pró¿no ok³adka naszego biuletynu parafialnego przedstawia prospekt nowych organów,
którym specjalnie b³ogos³awi S³uga Bo¿y
Jan Pawe³ II. Wielokrotnie doœwiadczam
Jego b³ogos³awieñstwa w pracy duszpasterskiej w tej parafii.
Niech Œw. Józef Patron Budowniczych
wyprasza ³aski dla wszystkich, którzy
ochotnym sercem wspieraj¹ to nowe dzie³o, które ma byæ zewnêtrznym wyrazem
radoœci naszej parafii za wyniesienie na
o³tarze Najwiêkszego Wadowiczanina
Jana Paw³a II.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

taj¹cych dane ofiarodawców. Wci¹¿ przy
nowych organach: nie wie lewica co czyni
prawica. Chcê szczególnie podziêkowaæ,
tym którzy wspólnie z³o¿yli ofiary na ten
cel: Mieszkañcom Domu Pomocy Spo³ecznej w Wadowicach, ul. Pu³askiego 5,
Cz³onkom ¯ywego Ró¿añca, Cz³onkom Rycerstwa Niepokalanej oraz Klubowi Seniora
„Pod Plebani¹”.
Jestem bardzo wdziêczny, ¿e budowa
tych organów zosta³a zaakceptowana
przez m¹drych i odpowiedzialnych parafian. Jak na razie nie mam lêku, aby pa-

ks. Infu³at

Ave Crux

Ojca Œwiêtego obecny rok prze¿ywamy jako
Rok Kap³añski. Bardzo dziêkujê Parafianom, a tak¿e Wspólnotom i Grupom za to,
¿e zamawiaj¹ msze œw. w Wielki Czwartek
za kap³anów. Jest to w³aœciwe ewangeliczne spojrzenie na tajemnice kap³añstwa.

W niedzielê 7 marca prze¿yliœmy w naszej parafii intronizacjê Krzy¿a œw. Jestem
wdziêczny Rodzinom parafii, ¿e podjê³y
proœbê duszpasterzy i przysz³y na msze œw.
z rodzinnymi krzy¿ami. Gdy piszê s³owo
„rodzinny krzy¿” to mam na myœli w pierwszym rzêdzie krzy¿ jako symbol wiary wisz¹cy w mieszkaniach naszych rodzin, ale
równie¿ obejmujê tym zdaniem ró¿ne cierpienia, które dotykaj¹ rodziny nasze. Która¿ wspólnota rodzinna nie prze¿ywa tak
tajemnic radosnych, jak i bolesnych?
Uœmiech u ³ez. Bliskoœci zrozumienia, a
tak¿e dziwnego osamotnienia i obcoœci
wœród swoich.
B³ogos³awi¹c po mszy œw. rodziny ich
krzy¿em z wdziêcznoœci¹ Bogu myœlê o
naszych rodzinach, które s¹ szko³¹ ofiarnej mi³oœci i ¿ywej wiary. Niech wam Bóg
b³ogos³awi.

Podziêkowanie
12 marca minê³a 10. rocznica od czasu,
gdy pojawi³ siê pierwszy numer parafialnego biuletynu Bazylika. Pomys³odawc¹
pisma parafialnego by³ Pan in¿. Mieczys³aw
Nowak. Jestem Panu In¿ynierowi bardzo
wdziêczny za wrzucone ziarno, które rozwinê³o siê w ma³e drzewko i przez 10 lat
karmi nas swoimi dobrymi owocami. Sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ tym, którzy pomagaj¹ je co tydzieñ na nowo tworzyæ, tak
autorom, jak i sk³adaj¹cym gazetê, a tak¿e
drukarni Grafikon. Serdecznie dziêkujê
wszystkim Czytelnikom, których to pismo
ciekawi, a przy okazji sk³adaj¹ ofiary na
pokrycie druku. Dziêki niemu dowiaduj¹
siê o ¿yciu parafialnym.

Wielki czwartek
W tym dniu czcimy ustanowienie Eucharystii, oraz Sakramentu Kap³añstwa. Z woli
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Intencje mszalne:

Poniedzia³ek 15 marca
6.00
7.00 Œp. Franciszek K³obuch
7.30 Œp. Jan i Karolina Zamys³owscy
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Helena Koryga
18.00 Œp. Mieczys³aw B¹k
Œp. Kazimierz Witczak
Œp. Jan i Józefa
Wtorek 16 marca
6.00
7.00 Œp. Irena Wdowiak
7.30 Œp. Franciszek K³obuch
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Jadwiga Mounty
18.00 Œp. Helena Koryga
Sp. Micha³ Nowak
Œroda 17 marca
6.00
7.00
7.30 Œp. Janina Kurowska
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie dla Rity
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Sp. Natalia Augustyniak
Œp. Edward Wiercimak
Œp. Irena Krêcioch
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Helena Koryga
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Irena Wdowiak
Œp.Józefa,Franciszek,Halina Paw³owscy

Czwartek 18 marca
6.00 Œp. IrenaWdowiak
7.00 Œp. Helena Koryga
7.30 Œp. Franciszek K³obuch
8.00 Œp.ks.JózefPêdziwiatr, Jó¿efa iJózef D¹browscy
12.00 Œp. Józef Drobny
18.00 Œp. Zofia Jod³owska
Œp. Józef Krupa
Pi¹tek 19 marca
6.00 Œp. Józef Wawro
7.00 Œp. Józef Choczyñski
7.30 Œp. Józefa i Franciszek Gurdek
Sp. Helena Koryga
8.00 Sp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Stanis³aw, Józefa i Józef
Œp. Józef Stró¿ak
18.00 Œp. Józef i syn Bogus³aw Lisko
Œp.Józef,Wincenty,Mieczys³aw,Karolina,Feliks
Sobota 20 marca
6.00 Œp. Franciszek K³obuch
7.00 Œp. Helena Koryga
7.30 Œp. Irena Filek - 1 r. œm. m¹¿ Józef
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Józef Szczur
18.00 Œp. Ryszard Jakóbik - 21 r. œm.
O b³og. Bo¿e dla ks. Paw³a
Niedziela 21 marca
6.00 Œp. o. W³adys³aw Kurz
7.30 Œp. Józef Lurka, Józef Sowa
Œp. Józef Szczur
9.00 Œp. Józef Twardowski - 7 r. œm.
10.30 Ob³og.Bo¿e dla Miros³awa w1 r. urodzin
12.00 Œp. Zofia Jod³owska
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Józef Stopa i syn Józef

Œwiêci tego tygodnia: w pi¹tek – uroczystoœæ œw. Józefa, Oblubieñca NMP
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Zagro¿eni marnotrawstwem

z jednej strony sprawiedliwy os¹d z³ego czynu, a z drugiej - ratowanie cz³owieka i radoœæ z ocalenia mu ¿ycia. Taki jest sens s³ów
ojca: „Trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego,
¿e ten brat twój by³ umar³, a znów o¿y³,
zagin¹³, a odnalaz³ siê”. Niech dar Bo¿ego
mi³osierdzia umocni nas w dobru i przyniesie pokój sercom.

Us³yszymy dziœ przypowieœæ o synu marnotrawnym i mi³osiernym ojcu. Wynika
z niej, ¿e cz³owiek nigdy nie mo¿e siê a¿
tak zagubiæ, ¿eby Bóg nie móg³ go odnaleŸæ, wydobyæ i przyprowadziæ do swego
domu. Odpowiedzi¹ Boga na grzech jest

Agenda Liturgiczna

4. Niedziela Wielkiego Postu - 14 marca 2010r.
1. W œrodê, czwartek i pi¹tek s¹ rekolekcje dla m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Nr 3 im. ks. Tischnera przy ul. Wojska
Polskiego.
2. Ojcowie Karmelici zapraszaj¹ parafian
na ostatni¹ nowennê ku czci œw. Józefa
w œrodê godz. 8.00 oraz 17.00. Uroczystoœæ odpustowa bêdzie na Górce w pi¹tek
o godz. 17:00. W tym dniu nie ma postu.
3. W czwartek o godz. 17.00 spotkanie
Rycerstwa Niepokalanej.
4. 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. W tym dniu o godz. 16.30
jest spotkanie Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej.
5. W sobotê 20 marca m³odzie¿ klas III
gimnazjum przygotowuje siê do Sakramentu Bierzmowania poprzez udzia³ w dniu
skupienia, który odbêdzie siê w Domu Caritas w Zakrzowie.
6. Rekolekcje dla parafian doros³ych oraz
dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej z Zespo³u
Szkó³ Publicznych Nr 1 rozpoczniemy
w przysz³¹ niedzielê. W tym dniu o godz.
18.45 bêdzie nauka stanowa dla mê¿czyzn.

7. Wspólnota „Wiara i Œwiat³o” organizuje w przysz³¹ niedzielê kiermasz przedœwi¹teczny. Dziêki nabywaniu ich pami¹tek wspomagamy tê Wspólnotê.
8. W ostatni¹ niedzielê zebraliœmy na
budowê organów 22.018,- z³. Sk³adamy
serdeczne Bóg zap³aæ Ofiarodawcom.
9. W tych dniach bêdzie wystawiony kosz
dla biednych przed o³tarzem œw. Antoniego. Prosimy o wsparcie.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Patron zwyczajnoœci
W pierwsze soboty miesi¹ca chodzê
z Komuni¹ Œwiêt¹ do chorych. Jest to jedno ze zwyk³ych zajêæ ka¿dego kap³ana.
Odwiedzam chorych z Najœwiêtszym Sakramentem. Ile¿ tych zwyk³ych pos³ug
ka¿dy kap³an codziennie wype³nia. W tê
jednak pierwsz¹ sobotê marca, odwiedzaj¹c chorych w sposób niezwyk³y towarzyszy mi Œw. Józef. Jest on patronem tego
prze³omowego miesi¹ca. Koñczy siê zima,
a nied³ugo rozpocznie siê wiosna. Jeszcze
œnieg i mrozy daje siê we znaki, ale dzieñ
staje siê coraz d³u¿szy i s³oñce jest coraz
cieplejsze. Myœlê o œw. Józefie, ¿e by³ on
bardzo zwyk³ym mieszkañcem Nazaretu.
Takich rzemieœlników pewno kilku mieszka³o w tym miasteczku. S¹siedzi patrzyli
na jego dom i z pewnoœci¹ mówili, ¿e ich
znajomy ma dobr¹ ¿onê i przyk³adnego
syna. Rodzina œw. Józefa nie odznacza³a
siê nadzwyczajnoœci¹. Zapracowana jak
inne, troszcz¹ca siê o odpowiednie warunki bytowe.
A jednak œw. Józef w swej zwyk³oœci by³
niezwyk³y. Jedyny. Niepowtarzalny. Jego
Bóg wybra³. Jemu powierzy³ wyj¹tkow¹
tajemnicê: dziewiczego ma³¿eñstwa oraz
zastêpczego ojcostwa. On z pewnoœci¹
przez lata dorasta³ do powierzonych Bo¿ych tajemnic. Do Bo¿ych przeznaczeñ.
Czy wszystko rozumia³? Czy kroczy³
dzieñ po dniu w jasnoœci œwiat³a Bo¿ego?
Na pewno niejednokrotnie towarzyszy³a
mu wielka ciemnoœæ. Wielokrotnie – to
by³o szukanie po omacku.
By³ zwyk³ym cz³owiekiem dla ludzkich
oczu – lecz dla samego siebie by³ niejednokrotnie wielk¹ tajemnic¹. W trudnoœciach, które nie oszczêdza³o Mu ¿ycie towarzyszy³o Mu Bo¿e S³owo: Nie lêkaj siê
Józefie. Mocowa³ siê z tym S³owem, kie- -4-

dy ucieka³ z ma³ym Jezusem przed Herodem, a tak¿e póŸniej wielokrotnie w ¿yciu
nazaretañskim – gdy ró¿norakie braki dawa³y mu siê we znaki.
Nadzwyczajne Bo¿e powo³anie Józefa nie
ochroni³o Go ani od ciê¿kiej pracy, ani te¿
od zmagañ z codziennym trudem.
Idê z Jezusem Eucharystycznym po ulicach i osiedlach naszego miasta. Dla mijaj¹cych mnie ludzi jestem zwyk³ym przechodniem w sutannie. Ktoœ pozdrowi: Niech
bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Ma³o
kto przyklêknie przed Najœwiêtszym Sakramentem. Przecie¿ Ci ludzie s¹ zamyœleni
o swych sprawach. Zabiegani za swymi interesami. Ja w ten sobotni, marcowy dzieñ
idê, jak przed wiekami szed³ Józef z Jezusem. Zwyk³y Nazaretañski Stolarz z normalnym Ch³opcem, którego mieszkañcy
doskonale znali. On zna³ tajemnice tego
Ch³opca. B³ogos³awiê Najœwiêtszym Sakramentem ulice i osiedla Wadowic, tym bardziej mieszkañców domów i bloków.
Przychodzê do chorych z Najœwiêtszym
Sakramentem. Czêsto skar¿¹ mi siê na samotnoœæ. Na d³ugie bezsenne noce. Na ró¿norakie braki. Tyle spraw i ludzi tym chorym nie pasuje. S³uchaj¹c bolesnych wynurzeñ myœlê, ¿e cz³owiekowi w ogóle nie
pasuje ani chorowaæ, ani siê starzeæ, ani te¿
byæ bezradnym. A jednak taki jest los ka¿dego cz³owieka. Wci¹¿ mu coœ doskwiera.
Dziœ w tê pierwsz¹ sobotê marca modlê
siê, by ka¿dy z nas zapatrzy³ siê w tego
zwyk³ego nazaretañskiego Rzemieœlnika,
który nosi³ w sobie niezwyk³¹ tajemnicê.
Przedziwne powo³anie. Prze¿ywa³ swoje
¿ycie z Chrystusem. ¯y³ w obecnoœci Jezusa i Maryi. Ta obecnoœæ czyni³a jego
¿ycie niezwyk³ym. Œw. Józefie, wci¹¿
wstawiaj siê za nami. Niech nasze szare,

nudne ¿ycie dziêki wyproszonej przez Ciebie ³asce stanie siê bardziej kolorowe. Proszê Ciê o to zw³aszcza dla chorych, którym bardzo dziêkujê, ¿e przez swoje modlitwy i cierpliwe znoszenie swych dole-

gliwoœci, s¹ wielk¹ moc¹ naszej parafii.
Œciskam d³onie chorych ¿ycz¹c im, by na
co dzieñ spotykali siê z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ swych domowników, a tak¿e prze¿ywali ró¿ne Bo¿e pociechy.

Honorowy Obywatel

Metropolita Krakowski ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz ze wzglêdu na moje niezwyk³e duszpasterskie osi¹gniêcia – chocia¿
po drodze w ¿yciu kap³añskim zrobi³em to
i owo – lecz ze wzglêdu na to, ¿e jestem
Proboszczem Parafii Papieskiej w Wadowicach. Równie¿ utytu³owanie mnie przez
Radê Miasta Honorowym Obywatelem
nie jest podkreœleniem mojej wyj¹tkowoœci, tylko dostrze¿eniem tego, ¿e jako Proboszczowi Wadowickiemu to i owo dziêki ³asce Bo¿ej i ¿yczliwoœci ludzkiej uda³o siê dokonaæ.
W tych dniach wiele ciep³ych s³ów przekazali mi bardzo liczni Parafianie. Bardzo
dziêkujê za te dobre s³owa. One s¹ jak pokarm, który wzmacnia oraz jak wiatr, który dmie w ¿agle, by szybciej p³yn¹æ.

ks. Infu³at

Dziêki ¿yczliwemu patrzeniu Radnych
naszego Miasta przyznano mi 24 lutego
tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Wadowice. Radni Miasta uznali, ¿e przez dwanaœcie lat pobytu w papieskim mieœcie moj¹
duszpastersk¹ prac¹ zas³u¿y³em na to wielkie wyró¿nienie. Ceniê sobie ten tytu³
i wyra¿am wdziêcznoœæ Radnym Miasta
wraz z Jej Przewodnicz¹cym oraz Pani¹
Burmistrz za przyznanie mi wyró¿nienia.
Zdajê sobie sprawê, ¿e do ka¿dego tytu³u
i wyró¿nienia jest wielu kandydatów i to
niemniej godnych. Ka¿de odznaczenie, czy
to koœcielne, czy œwieckie – jest zawsze aktem ³aski, tych którzy nadaj¹ okreœlony
tytu³. Przecie¿ tytu³ Infu³ata nie nada³ mi

ks. Infu³at

Nowe organy
Jak informowa³em w po³owie lutego stare organy zosta³y w naszej bazylice rozebrane i od tego czasu remontujemy chór.
Pomieszczenia przez sto lat nie by³y odnawiane. Przez kolejne tygodnie Wielkiego Postu trwa precyzyjna renowacja wnêtrza, w którym za kilka tygodni bêdzie
stawia³a firma Mollina nowe 27 g³osowe
organy. Firma ta zapowiedzia³a, i¿ rozpocznie budowê nowych organów na chórze naszej Bazyliki po œwiêtach wielkanocnych. Do tego czasu trzeba to wnêtrze
wymalowaæ a tak¿e daæ wzmocnienie pod
kilkutonowe organy i po³o¿yæ now¹ drewnian¹ pod³ogê.

Jestem wdziêczny wszystkim, którzy swoimi ofiarami przyczyniaj¹ siê do powstania
nowych organów w naszej Bazylice. Ofiary na ten cel najczêœciej s¹ anonimowe. Jeœli ofiarodawca podpisuje je swoim imieniem i nazwiskiem to my wpisujemy te dane
do ksiêgi pami¹tkowej. Równie¿ czytelne
s¹ ofiary przes³ane przez konto bankowe.
Zdajê sobie sprawê, ¿e gdybym upublicznia³ poszczególnych ofiarodawców – z pewnoœci¹ zyska³bym o wiele wiêcej ofiar. Nie
czyniê tego z ró¿nych przyczyn. Jedn¹
z podstawowych powodów jest ten, by nie
wywo³ywaæ zazdroœci, czy te¿ niepotrzebnych komentarzy wœród czytelników czy-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

