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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Mi³oœæ i mi³osierdzie to drogowskazy, które zostawi³ nam Papie¿. Mówi³ nam,

¿e mamy siê nie lêkaæ, lecz iœæ przez ¿ycie tak godnie jak tylko nas staæ. Mamy ¿yæ

pe³ni¹ ¿ycia i nie baæ siê œmierci, któr¹ pokona³ Chrystus. Staramy siê, aby te nauki

towarzyszy³y nam w ¿yciu. Kalamus Jan i Alicja oraz rodzina

Rodzinom pragn¹cym
ubogaciæ rodzinê b³ogos³a-
wieñstwami a równie¿ ubo-
gaciæ czy wprowadziæ uro-
czystoœci religijne w rodzi-
nie, gor¹co polecamy wspo-

minan¹ ju¿  ksi¹¿kê Rytua³ rodziny autor-
stwa Ks. bp. Józefa Wysockiego, który po-
œwiêci³ j¹ naszemu rodakowi, S³udze Bo-
¿emu Janowi Paw³owi II, wielkiemu orê-
downikowi rodzin. Jak pisaliœmy wczeœniej
ksi¹¿ka dostêpna jest w ksiêgarniach kato-
lickich, czêsto równie¿, w sklepiku Domu
Papieskiego. Polecamy j¹ szczególnie m³o-
dym ma³¿eñstwom chc¹cym budowaæ swoje

rodziny na skale. To jej
lektura pozwoli³a nam
zrozumieæ, jak ma³o
w³¹czaliœmy Chrystusa
w nasze codzienne
¿ycie, chocia¿ wydawa-
³o nam siê, ¿e jesteœmy „dobrymi katolika-
mi”. Uœwiadomi³a nam, jak bogata mo¿e
byæ domowa liturgia przebiegaj¹ca w ryt-
mie roku koœcielnego, jak piêkn¹ katechez¹
mo¿e byæ rodzinne œwiêtowanie Œwi¹t i Uro-
czystoœci. Dzieci wychowane w takiej at-
mosferze w naturalny sposób przenios¹ te
wartoœci do swoich przysz³ych rodzin. Mo-
¿emy powtórzyæ za psalmist¹ „Pan obdarzy
je pokojem i bêdzie im b³ogos³awi³”

Rodzinny dom Papie¿a
Dom w Wadowicach, w którym

w 1920roku urodzi³ siê Karol Wojty³a, sta-
nie siê na prze³omie marca i kwietnia pañ-
stwow¹ instytucj¹ kulturaln¹. Dziêki temu
budynek uzyska formalny status muzeum
i bêdzie móg³ otrzymywaæ wsparcie finan-
sowe z bud¿etu pañstwa.

Kuria Metropolitalna w Krakowie, Mi-
nisterstwo Kultury, Urz¹d Marsza³kowski
w Krakowie oraz Gmina Wadowice zade-
cyduj¹, kto bêdzie zarz¹dza³ now¹ insty-
tucj¹. Prawdopodobnie ksi¹dz, ale jego na-
zwisko nie jest jeszcze znane. Dziêki temu

Wiadomoœci KAI 9/2010

przekszta³ceniu zmieni siê przede wszyst-
kim sposób finansowania budynku, gdy¿
wczeœniej nie mo¿na by³o na muzeum prze-
kazaæ pieniêdzy samorz¹dowych i z bud¿etu
pañstwa. Teraz muzeum bêdzie mog³o siê
staraæ równie¿ o dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej.

Dom Jana Paw³a II przy ul. Koœcielnej 7
w Wadowicach od 1984 roku by³ udostêp-
niany zwiedzaj¹cym jako prywatna insty-
tucja. Do 2006 roku nale¿a³ do Yechiela
Balamutha. PóŸniej kupi³ go polski biznes-
men Krzysztof Krauze, który w kwietniu
2009 przekaza³ dom kurii, gdy¿ na jego
remont potrzeba by³o 20 mln z³.

Niech wiara w Zmartwychwsta³ego udziela nam mocy,
by przy Nim trwaæ i Jego mi³oœci¹ wype³niaæ umys³y i serca,

tak  by œwiat³o wielkanocnego poranka
 przenika³o do g³êbi wszystkie nasze zamiary, s³owa i czyny.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Maria Zadora

Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja kap³añska – b³ogos³awieñstwo rodziców na ró¿ne okazje

(ci¹g dalszy na str. 8)

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO KOLOSAN:

W tym dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 10, 34a.37-43

EWANGELIA:  J 20, 1-9    Aposto³owie przy grobie Zmartwychwsta³ego

Kol 3, 1-4

 Oto s³owo Pañskie.

Œwiadectwo Piotra o zmartwychwstaniu D¹¿cie tam, gdzie jest Chrystus

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym
rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, Maria
Magdalena uda³a siê do grobu i zobaczy³a
kamieñ odsuniêty od grobu. Pobieg³a wiêc
i przyby³a do Szymona Piotra i do drugie-
go ucznia, którego Jezus mi³owa³, i rzek³a
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wie-
my, gdzie Go po³o¿ono». Wyszed³ wiêc
Piotr i ów drugi uczeñ i szli do grobu. Bie-
gli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeñ
wyprzedzi³ Piotra i przyby³ pierwszy do
grobu. A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹-

Radosne Alleluja
Drodzy bracia i siostry, powinniœmy nie-

ustannie odnawiaæ nasz¹ za¿y³oœæ z Chry-
stusem, który dla nas umar³ i zmartwych-
wsta³: Jego Pascha jest równie¿ nasz¹
Pasch¹, poniewa¿ w zmartwychwsta³ym
Chrystusie dana jest nam pewnoœæ naszego
zmartwychwstania. Wieœæ o Jego powsta-

œci franciszkañskiej. Wystawiano je najczê-
œciej w szko³ach parafialnych, w klaszto-
rach œwi¹tyniach. Teatralne przedstawienie
wydarzeñ Mêki, Œmierci i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa stanowi¹ ponad osiemdzie-
siêcioletni¹ tradycjê sceny salezjañskiej.
Alumni troszcz¹ siê o  dostosowanie for-
my misterium do potrzeb wspó³czesnego
widza. Tegoroczne misterium „Czy Ty je-
steœ Mesjaszem?” mia³o charakter ewange-
lizacyjny.

Aktorzy – alumni Seminarium salezjañ-
skiego razem z nami podejmowali pytanie:
o tajemnice z³a, o dramat grzechu i potêgê
³aski, o tajemnice ¿ycia i sens bólu, cier-

pienia i umierania, a tak¿e – zmartwych-
wstania. Przede wszystkim winniœmy siê za-
stanawiaæ nad tym: kim dla ka¿dego z nas
jest Jezus Chrystus?

Pe³na dynamizmu akcja, po³¹czona z gr¹
œwiate³ i muzyk¹, pozwoli³a przenieœæ siê
nam do czasów i miejsc, które zwi¹zane s¹
z najwa¿niejszymi wydarzeniami historii
zbawienia. W drodze powrotnej rozmawia-
liœmy o obejrzanym misterium.

Pielgrzymowanie zakoñczyliœmy pieœni¹
do œw. Józefa.

Szczêœliwy, kto sobie Patrona
Józefa ma za Opiekuna;

Niechaj siê niczego nie boi,
Gdy Œwiêty Józef przy nim stoi, nie zginie.

W jaki sposób, poza udzielaniem sobie
Sakramentu Ma³¿eñstwa,  przewodnicze-
niem wspólnej rodzinnej modlitwie, kie-
rowaniu przygotowaniem do owocnego
prze¿ycia niedzielnej Mszy Œw.,  œwiêto-
waniem Wielkanocy, w jaki sposób mo¿e-
my jeszcze wype³niaæ kap³añsk¹ misjê
w rodzinie? Jest taki obszar praktyk reli-
gijnych, w którym rola rodziców jest nie-
zast¹piona. Mamy na myœli, mo¿e ju¿ za-
pomnian¹, praktykê b³ogos³awienia naszych
dzieci  na ró¿ne okazje. Praktykê, której
stosowanie czyni nasze rodziny w szcze-
gólny i wyrazisty sposób, Domowymi Ko-
œcio³ami. B³ogos³awieñstwo mo¿e mieæ
postaæ: uczynienia znaku Krzy¿a na czole
dziecka, gdy wychodzi do szko³y, mo¿e byæ
rozbudowane - przez odczytanie dobrane-
go fragmentu Pisma Œw.- b³ogos³awieñstwo
naszej pociechy w dniu, gdy przystêpuje
do pierwszej Komunii Œw., gdy wyrusza
na studia, czy w dniu gdy nasze dzieci
udzielaj¹ sobie Sakramentu Ma³¿eñstwa,

itp. Obszar ogromny, bo i zadania jakie sta-
wia naszym pociechom ¿ycie, s¹  ogromne.
W nastawionym na u¿ywanie œwiecie, co-
raz trudniej jest ¿yæ po chrzeœcijañsku. B³o-
gos³awieñstwem trzeba wiêc obj¹æ ka¿dy
„czas” ich ¿ycia. A b³ogos³awieñstwo ozna-
cza ¿yczenie otrzymania od Boga darów,
cnót czy spe³nienia siê oczekiwanej, ko-
rzystnej sytuacji. To wystarczaj¹cy powód,
aby b³ogos³awiæ. Nie jest ³atwo wróciæ do
tych dawnych form, choæby najprostszych,
ale trzeba i warto. Jeœli jesteœmy ludŸmi
wiary, to mamy œwiadomoœæ, ¿e wszystko
co siê z nami dziejê jest w rekach Boga.
Wprowadzenie praktyki b³ogos³awieñstw
zmienia atmosferê domu, czyni j¹ bardziej
koœcieln¹ a rodziców bardziej kap³anami.
Szczególne znaczenie ma b³ogos³awienie
naszych najm³odszych dzieci, gdy¿ w na-
turalny sposób uœwiadamia im obecnoœæ
Boga w ¿yciu i koniecznoœæ podporz¹d-
kowania tego ¿ycia Bogu.

ce p³ótna, jednak¿e nie wszed³ do œrodka.
Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr, id¹cy
za nim. Wszed³ on do wnêtrza grobu i uj-
rza³ le¿¹ce p³ótna oraz chustê, która by³a
na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie razem z p³ótna-
mi, ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym miej-
scu. Wtedy wszed³ do wnêtrza tak¿e i ów
drugi uczeñ, który przyby³ pierwszy do gro-
bu. Ujrza³ i uwierzy³. Dot¹d bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On
ma powstaæ z martwych.

niu z martwych nie przedawnia siê, a Jezus
jest zawsze ¿ywy; ¿ywa jest te¿ Jego Ewan-
gelia. „Wiar¹ chrzeœcijan - zauwa¿a
œw. Augustyn - jest zmartwychwstanie
Chrystusa”. Dzieje Apostolskie mówi¹
o tym wyraŸnie: „Bóg uwierzytelni³ Jezusa
wobec wszystkich ludzi przez wskrzesze-
nie Go z martwych”.       Benedykt XVI

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê kwietnia, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego b³ogos³a-

wieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.

Maryla Grzesiak

Szymon Nowak

Amelia Bizoñ
Marcin Murzyn

Kamila Wac³awska

Jakub £asak

Martyna Krêcioch

Ma³gorzata Fr¹czek
Amelia Olesiak

Wiktoria Putek

Dominik Ko³aczyk

Fabian Okrêglicki
Emilia El¿bieciak

Martyna Iwaszko
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Intencje mszalne:
Poniedzia³ek  05 kwietnia
   6.00 Œp. Helena Koryga
   7.30 Œp. Natalia Augustyniak

Œp. Antoni Ortman - 3 r.œm.
   9.00 Œp. Serafina Lichwiarska
  10.30 Œp. Aleksander Cierpia³ek - 5 r.œm.
  12.00 Œp. Tadeusz Leœniak
  18.00 Œp. Wit Studnicki, Adam Studnicki - 4 r.œm.

Wtorek  06 kwietnia
   6.00 Œp. Micha³, Leopold i Rozalia Nicieja
   7.00 W intencji Bogu wiadomej
   7.30 Œp. Mieczys³aw Klimkowicz
   8.00 Œp. Anna Burzej - 8 r.œm. i rodzice
  12.00 Œp. Helena Koryga
  18.00 Œp. Bronis³aw Sikora - 20 r.œm.

Œp. Ryszard Gajewski

Œroda 07 kwietnia
    6.00 Œp. Jan Kurek
    7.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

w Rodzinach Ewy i Krzysztofa
    7.30 Œp. Stanis³aw i Katarzyna Tyrybon
    8.00 Œp. Ludwik i Aniela M¿yk
  12.00 Œp. Anna i Józef Twaróg - r.œm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Jolanty
i Krzysztofa w 25 r. œlubu
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Helena Koryga
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Ryszard Gajewski
Œp. Bronis³awa B¹k

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Niedziela Zamrtwychwstania Pañskiego 04.04.2010r.

Poniedzia³ek w oktawie Wielkanocy 05.04.2010 r.
1. Przez ca³y tydzieñ zachêcamy do

udzia³u w nowennie do Mi³osierdzia Bo-
¿ego, któr¹ odprawiamy o godz. 15.00.

2. Biskupi zachêcaj¹, abyœmy nadchodz¹-
cy tydzieñ – Tydzieñ Wielkiej Oktawy
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego – na-
zywany dawniej Tygodniem Bia³ym, prze-
¿yli przy wy³¹czonych telewizorach. Jest
to próba uwalniania siê od uzale¿nienia
telewizyjnego.

3. W œrodê na Nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godzinie 8.30
i 17.30 modlimy siê za m³odzie¿, która
w najbli¿szym czasie przyjmie sakrament
Bierzmowania.

4. Parafia nasza organizuje kolonie nad
morzem dla dzieci i m³odzie¿y w czasie

1. Œwiêtujemy dziœ Zmartwychwstanie
Chrystusa. Zmartwychwsta³y Pan mówi
dziœ do ka¿dego z nas: „Przestañ siê lêkaæ!
Jam jest Pierwszy, Ostatni i ¯yj¹cy. By-
³em umar³y, a oto znów ¿yjê. Zaufaj Bogu,
który bogaty jest w mi³osierdzie. Jest
z Tob¹ Chrystus, niezawodny Dawca na-
dziei!” Te s³owa Ojca œw. Jana Paw³a II s¹
naszymi ¿yczeniami dla parafian i goœci.

2. W naszej bazylice w niedziele i œwiêta
s¹ Nieszpory na pó³ godziny przed wie-
czorn¹ Msz¹ Œw.

3. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych.
Porz¹dek mszy œw. jak w ka¿d¹ niedzielê.
Sk³adka przeznaczona jest na Uniwersytet
Papieski Jana Paw³a II w Krakowie.

4. W poniedzia³ek 12 kwietnia Ks. bp
Jan Szkodoñ udzieli naszej m³odzie¿y Sa-
kramentu Bierzmowania. W ramach przy-
gotowania do tego sakramentu prosimy na
mszê œw. na godz. 18.00:

a) w œrodê 7 kwietnia kandydaci do bierz-
mowania wraz z matkami,

b) w czwartek 8 kwietnia kandydaci do
bierzmowania wraz z ojcami,

c) w pi¹tek 9 kwietnia kandydaci do
bierzmowania wraz ze œwiadkami.

Podczas Mszy Œw. przygotowawczych
w œrodê matki na³o¿¹ krzy¿ swoim cór-
kom, w czwartek ojcowie swoim synom,
natomiast œwiadkowie w pi¹tek z³o¿¹ wy-
znanie, ¿e bêd¹ strzegli wiary u swoich
podopiecznych. SpowiedŸ dla kandyda-
tów do bierzmowania bêdzie w pi¹tek od
godz. 17.00.

5. W sobotê 10 kwietnia bêdziemy prze-
¿ywaæ 5. rocznicê przejœcia Jana Paw³a II
do Domu Ojca. W tym dniu o godz. 15.00
mszy œw. koncelebrowanej bêdzie przewod-
niczy³ ksi¹dz biskup Tadeusz Pieronek.
Zapraszamy wiernych na tê uroczystoœæ.

od 11-25 lipca. Szczegó³y podane s¹ na afi-
szach przykoœcielnych.

5. W najbli¿szym czasie planujemy na-
stêpuj¹ce pielgrzymki:

a) w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego,
11 kwietnia do £agiewnik Wyjazd godz.
8.00. Koszt 15 z³.

b) 13 kwietnia we wtorek do Zakopane-
go – Dolina Chocho³owska. Wyjazd godz.
7.00. Koszt 30 z³.

c) 16 kwietnia w pi¹tek Apel Jasnogór-
ski. Wyjazd godz. 16.00. Koszt 30 z³.

d) w dniach od 14 do 23 maja Rzym
i sanktuaria W³och,

e) 6 czerwca w niedzielê m³odzie¿ nad
Lednicê, oraz pielgrzymkê do Warszawy na
beatyfikacjê ks. Jerzego Popie³uszko

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Czwartek 08 kwietnia
   6.00 Œp. Jan Kurek
   7.00 Œp. Bronis³awa B¹k
   7.30 Œp. Przemys³aw Caba³a
   8.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
  12.00 Œp. Helena Koryga
  18.00 Œp. Helena Koryga

Œp. Ryszard Gajewski

Pi¹tek  09 kwietnia
   6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
   7.00 Œp. Jan Kurek
   7.30 Œp. Ryszard Gajewski

O zdrowie i Bo¿e b³. dla Anny
i Tadeusza Grobelnych

   8.00 Œp. Dominika Œwiat³oñ - 2 r.œm., Józef m¹¿
  12.00 Œp. Maria Ziaja, Anna i Henryk Szeliga
  18.00 Œp. Helena Koryga

Œp. Zofia Ochman - 12 r.œm.

Sobota  10 kwietnia
   6.00 Œp. Jan, Krystyna, Honorata Malinowska
   7.00 Œp. Ryszard Gajewski
   7.30 Œp. Józef Wawro
   8.00 Œp. Stanis³aw Madyda,

Helena ¿ona i córka Jadwiga
  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. Marian Sat³awa - 5 r.œm.
O Bo¿e b³. i opiekê Matki Bo¿ej dla syna Tomasza

Niedziela 11 kwietnia
   6.00 Œp. Józef Wawro
   7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onków

¯ywego Ró¿añca i ks. Proboszcza
Œp. Natalia Augustyniak

   9.00 Œp. Aleksy Bojêœ - 12 r.œm.
Œp. Jadwiga Zaj¹c - 34 r.œm.

  10.30 Œp. Stefan Rokowski - 35 r.œm., Wiktoria
¿ona, Józef Fr¹czek - 3 r.œm. i syn Artur

  12.00 Œp. Serafina Lichwiarska
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Mieczys³aw B¹k
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Proboszczowskie zadumanie
Z okazji œwi¹t otrzymujê bardzo du¿o

¿yczeñ od szkó³ i instytucji naszego mia-
sta. Jestem za nie wdziêczny. Odwzajem-
niam siê modlitw¹ oraz komuni¹ œwiêta
przyjêt¹ w ich intencjach. Wiele te¿ ¿yczeñ
dostajê z parafii, na których poprzednio
duszpasterzowa³em. Zw³aszcza pamiêtaj¹
o mnie parafianie ze Wzgórz Krzes³awic-
kich w Nowej Hucie. Z b³ogos³awieñstwem
Bo¿ym wybudowaliœmy tam wspólnie ko-
œció³ poœwiêcony Bo¿emu Mi³osierdziu. To
piêkne dzie³o nam siê uda³o. Du¿o napra-
cowaliœmy siê, ale pozosta³ wspania³y efekt
naszych wysi³ków. Ta praca budowlano-
duszpasterska bardzo nas z³¹czy³a.

Jestem przekonany, ¿e równie¿ wielka
praca odnowienia Bazyliki wadowickiej,
któr¹ przez te lata wykonaliœmy wytworzy³a
miêdzy nami niæ sympatii. Ka¿dy, który
sk³ada ofiarê na cele odnowy naszej œwi¹-
tyni nie mo¿e powiedzieæ, ¿e nie widzi efek-

tów tej pracy. Jestem bardzo wdziêczny za
zaufanie jakim mnie obdarzacie w tym za-
daniu. Dziêki Bogu i wielkiej modlitwie
moich przyjació³ nie zawiod³em pok³ada-
nych nadziei.

Z okazji prze¿ywanych œwi¹t wielkanoc-
nych pragnê serdecznie uœcisn¹æ prawicê
ka¿dego naszego parafianina. Ma³ego czy
du¿ego. Dziecka, m³odego i doros³ego.
Mê¿czyzny i kobiety. Z serdecznoœci¹ œci-
skam d³onie parafian chorych, podesz³ych
wiekiem, a tak¿e udrêczonych ró¿nymi stra-
pieniami. Modlê siê, by ka¿dy z nas do-
œwiadczy³ wielkiej ³aski Zmartwychwsta-
³ego Pana. Chrystus pokona³ to, co s³abe.
Mocami zmartwychwstania wype³ni³ wy-
lêknionych, przestraszonych i zagubionych.
¯yczê, ¿eby s³owa Chrystusa zmartwych-
wsta³ego: „Nie lêkaj siê. Jam jest Pierwszy
i Ostatni” – towarzyszy³y naszym ¿ycio-
wym drogom. ks. Infu³at

Wspólne budowanie
Tworzenie obrazu piêknych, oraz wiel-

kich Wadowic jest zadaniem ka¿dego z nas.
Inaczej za ten obraz odpowiadaj¹ od stro-
ny religijno-duchowej ksiê¿a, zakonnicy,
czy zakonnice, a inaczej W³adze Samorz¹-
dowe, czy te¿ W³adze ró¿nych instytucji
czy szkó³. Jeszcze inaczej ka¿dy mieszka-
niec miasta papieskiego. Wszyscy jesteœmy
powo³ani do tego, by wspólnie budowaæ
i cieszyæ siê oznakami rozwoju. Opluwa-
nie, zniechêcanie i wytykanie jest cech¹
ludzi ma³ych, ró¿nych frustratów. Tym,
którzy ponieœli ¿yciowe pora¿ki i za to
mszcz¹ siê na innych. Chcia³oby siê w na-
szym mieœcie widzieæ ludzi,  których okre-
œla³ za œw. Paw³em Jan Pawe³ II s³owami:
„Jeden drugiego brzemiona noœcie”.

Czasy kryzysu bardzo dotykaj¹ Wadowi-
ce. Padaj¹ zak³ady. Wzmaga siê bezrobo-
cie. Spo³eczeñstwo ubo¿eje. Serdecznie
wspó³czujê tym wszystkim, którzy nie maj¹
pracy. Bolejê wraz z Dyrektorami zak³a-
dów pracy i innych instytucji wtedy, gdy
musz¹ zwalniaæ z pracy. Wiem, z jakim
rozdartym sercem to czyni¹. Modlê siê, by
nowe miejsca pracy otwiera³y siê na na-
szym terenie. Praca pomaga w odkrywa-
niu sensu swojego ¿ycia.

W znanym mieœcie bardzo popularnego
Œwiêtego, œw. o. Pio, San Giovanni Ro-
tondo, dzia³a s³ynny szpital Domu Ulgi
w Cierpieniu. Zosta³ wybudowany dziêki
inspiracji tego Wielkiego Œwiêtego. Jego
s³awa równie¿ zapewni³a ofiary na budo-
wê oraz dzia³alnoœæ zak³adu pomagaj¹ce-

go chorym. Szpital ten z powodu wyso-
kiego standardu leczenia jest znany w ca-
³ych W³oszech.

Wadowickiemu szpitalowi przed kilku-
nastu laty nadano piêkne imiê Jana
Paw³a II. Wielki Papie¿ jest jego patro-
nem. Smuci siê w niebie Ojciec Œwiêty,
gdy s³yszy jak bardzo rozbudowa tego
szpitala sta³a siê koœci¹ niezgody wœród
tych, którzy decyduj¹ o jego losach. Je-
stem przekonany, ¿e temu Niezwyk³emu
Humaniœcie naszych czasów bardzo przy-
pad³a do gustu idea takiej rozbudowy, któ-
ra jeszcze bardziej rozs³awi³aby Jego imiê
wœród mieszkañców po³udniowej Polski.
Wspania³y szpital, z nowoczesn¹ apara-

tur¹, m¹drymi i ofiarnymi lekarzami – spe-
cjalistami ró¿nych dziedzin chorób, z do-
brze op³acanymi pielêgniarkami i innymi,
którzy pracuj¹ w s³u¿bie zdrowia, by³by
konkretnym podarunkiem W³adz Samorz¹-
dowych Wielkiemu Wadowickiemu Kan-
dydatowi na o³tarze.

Jestem równie¿ przekonany, ¿e w Wado-
wicach powinno siê tworzyæ wiele miejsc
pracy dla inteligencji, bo zauwa¿am, i¿
z powodu braku miejsc pracy dla ludzi wy-
kszta³conych, odchodz¹ do innych miast.
Du¿y szpital s³u¿y³by te¿ temu zadaniu. Oby
w Wadowicach powstawa³y miejsca pracy
dla ludzi z wykszta³ceniem wy¿szym, uni-
wersyteckim. ks. Infu³at

Pielgrzymka do £agiewnik
Kolejny wyjazd do £agiewnik, jako szó-

sty miesi¹c nowenny w Roku Kap³añskim
przypad³ 19 marca, w œwiêto œw. Józefa,
który z woli Boga w Trójcy Jedynego po-
œwiêci³ ca³e swe ¿ycie Jezusowi i Maryi.

W drodze do Sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia pielgrzymi œpiewali pieœni o œw.
Józefie, poznali dzieje ¿ycia Œwiêtego,
a przede wszystkim zapoznali siê z kultem
œw. Józefa w naszym mieœcie.

Po przyjeŸdzie do £agiewnik uczestni-
czyliœmy we mszy œw. odprawionej przez
ks. Infu³ata Jakuba Gila, w kaplicy œw. Sio-
stry Faustyny w dolnej czêœci bazyliki.
Aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia spogl¹da-
³a na nas z obrazu namalowanego przez
Jana Chrz¹szcza. Trzymany w rêku Dzien-
niczek zachêca nas niejako do czytania orê-
dzia Mi³osierdzia i niesienia go œwiatu.
Ks. Infu³at nawi¹za³ w homilii do miejsca,
w którym siê znajdujemy, jak równie¿ do
dzisiejszego œwiêta. Mówi³ o kap³anach,
którzy pomagaj¹ w ewangelizacji, s¹
wspó³czesnymi Józefami. Winniœmy siê

modliæ o to, by kap³ani w ka¿dym cz³owie-
ku dostrzegali Chrystusa, a ich codzienne
¿ycie by³o dope³nieniem Eucharystii.

O godz. 15.00 uczestniczyliœmy w Go-
dzinie Mi³osierdzia. Odmawiaj¹c koronkê
modliliœmy siê o wszystko, co nam jest
w ¿yciu potrzebne. „Przez odmawianie tej
koronki podoba Mi siê daæ wszystko, o co
Mnie prosiæ bêd¹ (Dz. 1541) – powiedzia³
do Siostry Faustyny, dodaj¹c: je¿eli to (…)
bêdzie zgodne z Moj¹ wol¹”.

Wspóln¹ adoracj¹ Najœwiêtszego Sakra-
mentu prowadzon¹ przez ks. Infu³ata
w Kaplicy wieczystej adoracji przed
„ogniem mi³osierdzia” koñczymy nowenn¹
w £agiewnikach.

Z £agiewnik pojechaliœmy na ul. Ty-
nieck¹ do Wy¿szego Seminarium Du-
chownego Towarzystwa Salezjañskiego
w Krakowie.

Poœród propozycji ró¿norodnych prze¿yæ
i praktyk zwi¹zanych z okresem Wielkiego
Postu istniej¹ tzw. misteria, czyli przedsta-
wienia Mêki Pañskiej, które powsta³y
w œredniowieczu pod wp³ywem pobo¿no-


