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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
8. Niedziela Zwyk³a

fot. St. M¿yk

Szczê�cie jest podró¿¹
Przez bardzo d³ugi

czas wydawa³o mi siê,
¿e moje ¿ycie dopiero
ma siê rozpocz¹æ. To
prawdziwe ¿ycie.

Ale ci¹gle co� sta³o na przeszkodzie:
jaka� trudno�æ do pokonania, jaka�
praca do ukoñczenia, jaki� czas do
po�wiêcenia, jaki� d³ug do sp³acenia.

A dopiero potem za-
cznie siê to prawdziwe
¿ycie.
W koñcu zrozumia³em, ¿e te prze-
szkody, to w³a�nie by³o ¯ Y C I E .
Ten punkt widzenia pomóg³ mi spo-
strzec, ¿e nie istnieje droga prowadz¹-
ca do szczê�cia.
Szczê�ciem jest sama droga.

�wiêci tego tygodnia: w pi¹tek � �wiêto �w. Kazimierza, patrona archi-
diecezji krakowskiej.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Ojcze �wiêty, Ty pokaza³e�

nam, jak piêknie ¿yæ i piêk-

nie umieraæ. Prosimy, wy-

praszaj u Milosiernego

Boga, by nasze ziemskie

pielgrzymowanie by³o po-

dobne do Twojego i zakoñ-

czy³o sie w niebiañskiej oj-

czy�nie.

Dorota i Marek Pelczarowie
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S³owo na niedz ie l ê

Oto s³owo Pañskie

Ks. Stanis³aw Gorgol

Mt 6, 24-34 Ufno�æ w Opatrzno�æ Bo¿¹

DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGO
LISTU�WIÊTEGOPAW£AAPOSTO£A
DOKORYNTIAN:

Starajcie siê naprzód o królestwo Bo¿e i o jego sprawiedliwo�æ,
a wszystko bêdzie wam dodane.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
PROROKAIZAJASZA:
Iz 49, 14-15
Bóg nie opuszcza swojego ludu 1 Kor 4, 1-5

Bóg jest sêdzi¹, nie s¹d�cie przedwcze�nie

EWANGELIA:
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
�Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ.
Bo albo jednego bêdzie nienawidzi³,
a drugiego bêdzie mi³owa³; albo z jed-
nym bêdzie trzyma³, a drugim wzgar-
dzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamo-
nie. Dlatego powiadam wam: Nie
troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o
to, co macie je�æ i piæ; ani o swoje cia-
³o, czym siê macie przyodziaæ. Czy¿
¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm,
a cia³o wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrz-
cie siê ptakom w powietrzu: nie siej¹
ani ¿n¹ i nie zbieraj¹ do spichrzów,
a Ojciec wasz niebieski je ¿ywi. Czy¿
wy nie jeste�cie wa¿niejsi ni¿ one? Kto
z was przy ca³ej swej trosce mo¿e choæ-
by jedn¹ chwilê do³o¿yæ do wieku swe-
go ¿ycia? A o odzienie czemu siê zbyt-
nio troszczycie? Przypatrzcie siê liliom

na polu, jak rosn¹: nie pracuj¹ ani
przêd¹. A powiadam wam: nawet Sa-
lomon w ca³ym swoim przepychu nie
by³ tak ubrany jak jedna z nich. Je�li
wiêc ziele na polu, które dzi� jest, a ju-
tro do pieca bêdzie wrzucone, Bóg tak
przyodziewa, to czy¿ nie o wiele pew-
niej was, ma³ej wiary? Nie troszczcie
siê wiêc zbytnio i nie mówcie: co bê-
dziemy je�æ? co bêdziemy piæ? czym
bêdziemy siê przy odziewaæ? Bo o to
wszystko poganie zabiegaj¹. Przecie¿
Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie siê
naprzód o królestwo Boga i o Jego spra-
wiedliwo�æ, a to wszystko bêdzie wam
dodane. Nie troszczcie siê wiêc zbyt-
nio o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam
o siebie troszczyæ siê bêdzie. Dosyæ ma
dzieñ swojej biedy�.

W pzrysz³¹ niedzielê rozpoczynamy 40-to godzinne nabo¿eñstwo eucharystyczne. Po
ka¿dej mszy �w. odprawiamy adoracjê Naj�wiêtszego Sakramentu. Parafian prosimy,
aby poczuli siê wewnêtrznie zobowi¹zani, ¿e podczas tej 40-godzinnej adoracji ko-
niecznie trzeba w dogodnym czasie przyj�æ na modlitwê do ko�cio³a. Na adoracjê
Naj�wiêtszego Sakramentu zapraszamy parafian:

REJONY do 40-go godzinnego nabo¿eñstwa

Niedziela 06 marca
godz. 14.00 rejon I - Roków,
ul. Miedzne P. Ma³gorzata Radoñ, P. An-
drzej Stanek
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
P. Tadeusz Wo�niak, oraz P. Antoni Mar-
kielowski
godz. 16.00 rejon III, IV i V ul. Ba-
torego oraz bloki 19, 21, 23, 27, 31.
P. Marta Pustu³ka, P. Renata Oleksy, ul.
£azówka i os. Widok, P. Maria Rokowska
godz. 17.00 rejon VI os. Piastowskie
i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie

Poniedzia³ek 07 marca
godz. 9.00 rejon VII ul. Wojska Pol-
skiego i os. S³oneczne - PP. Pamu³owie
godz. 10.00 rejon VIII, IX, X os. We-
sterplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, pl. Westerplatte, P. Kry-
styna Matlak i P. Stanis³awa Bando³a
godz. 11.00 rejon XI, XII ul. Kra-
kowska, Zatorska, M.Wadowity, pl.
Boh. Getta, Piaskowa, Mydlarska, Gim-
nazjalna, Pu³askiego, Barska, Wi�niowa,
P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa
godz. 13.00 rejon XIII ul. Graniczna,
Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari, Ni-
kliborca, os. £¹ki - P. Stefan M¿yk,
godz. 14.00 rejon XIV, XV ul. Mic-
kiewicza, ul. Sadowa, P. Ludwika Sikora
godz. 15.00 rejon XVI, XVII ul. S³o-
wackiego, Iwañskiego, Krasiñskiego, ul.
Trybunalska, ¯wirki i Wigury, Sobie-
skiego, Jagielloñska, pl. Ko�ciuszki,

Spadzista, Szpitalna, al. Wolno�ci,
P. Józef Lehferld, P. Teresa Berna�
godz. 16.00 dzieci szkolne
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Kar-
melicka, P. Miros³awa Gryga, P. Jó-
zef Widlarz

Wtorek 08 marca
godz. 9.00 rejon XIX, XXII pl.
Jana Paw³a II, al. MB Fatimskiej, Po-
przeczna, Cicha, ul. Podstawie, Nad-
brze¿na, P. Maria Gracjasz, P. Antoni
Dziedzic
godz. 10.00 rejon XX, XXI
os. M.Wadowity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32, P. Jan
Pietras, P. Stanis³awa Piwowarczyk
godz. 11.00 rejon XXIII os. Jed-
no�æ, ul. Kochanowskiego, os. Jesio-
nowe,ul. Legionów, ¯eromskiego,
Nieca³a, Fabryczna, Chopina, M³yñ-
ska, Pi³sudskiego, Lwowska, P. Tade-
usz Mrowiec, P. Stanis³aw Szyd³owski
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sien-
kiewicza, Teatralna, Wojty³ów, Ko-
�cielna, P. Zofia Ryba
godz. 14.00 rejon XXV os. XX-le-
cia 1, 2, 3, 4, P. Barbara Sabuda
godz. 15.00 rejon XXVI os. XX-
lecia 5, 6, 7, 8, P. Kazimiera Ma�lanka
godz. 16.00 m³odzie¿ gimnazjalna
godz. 17.00 rejon XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX os. XX-lecia 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, P. Anna
Brañka,P.Stanis³awPotoczny, P.HelenaBik

�Starajcie siê naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwo�æ...�
Zabiegamy o wiele. Ci¹gle czego�
nam brakuje. Wiele rodzin na wyspie
Coche ¿yje z dnia na dzieñ. Nie jeden
gara¿ i nie jedna piwnica wygl¹da
u nas lepiej od ich domów. Nie troszcz¹
siê, ani o ¿ywno�æ, ani o ubiór. ¯yj¹
dniem dzisiejszym. Nie oznacza to
wcale, ¿e ich ¿ycie przesi¹kniête jest

Ewangeli¹, ¿e tak dobrze j¹ �wdro¿y-
li� w swoje ¿ycie. S¹ po prostu leniwi.
Komunista Chavez (prezydent) da. Je-
zus mia³ du¿o do roboty. Ty te¿ masz
du¿o do roboty, a wiêc trzeba uzdra-
wiaæ. Pomóc znale�æ Boga. Szukaæ
zagubionych owiec. W uczynkach mi-
³o�ci znajdziesz Boga...

ks. Proboszcz
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

8. Niedziela Zwyk³a - 27 lutego 2011r.

Przemy�lenia w studni

(ci¹g dalszy na str. 4)

Pi¹tek 04 marca
6.00 �p. Marianna Lempart
7.00 �p. Rozalia Majtyka, Kazimiera Laskowska
7.30 �p. Bronis³awOdrow¹¿
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za

nasze grzechy i ca³ego �wiata
12.00 �p. Zofia Grochowska - 2 r.�m.
16.30 �p. Alina Rajda
18.00 �p. Stanis³aw Pamu³a

�p.KazimierzKozie³,HelenaiKazimierzSarnecki

Sobota 05 marca
6.00 �p. Marianna Lempart
7.00 �p. Ryszard Skrzypczak
7.30 �p. Maria Ziaja, Stefania, Franciszek Szklarz
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz o b³.
Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa

12.00 ZaKo�ció³, Ojca �wBenedykta XVI, podziê-
kowanie za decyzjê o beatyfikacji S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II, zaDuchowieñstwo,
Ojczyznê, RadioMaryja i TVTrwam

18.00 �p. Marcin Sroczyñski - 5 r.�m.
�p. Bronis³awOdrow¹¿

Niedziela 06 marca
6.00 �p. Marianna Lempart
7.30 �p. RyszardMalec - 9 r.�m.

�p. Zofia i Walerian G¹sior
9.00 �p. Józef Kowalczyk,Wac³aw,Micha³ Becker
10.00 Roków Ob³. Bo¿e, dary Ducha �wiêtego, dla

Aleksandry, Wandy i Kamila z okazji urodzin
10.30 �p. Bronis³awOdrow¹¿
11.30 Ob³og.Bo¿edlaKuby iDominikaw3 r. urodzin
12.00 �p. KorneliaWarmuz - 4 r.�m.
13.15 Chrzty
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e w 70 r. urodzin

Aleksandry, w 50 r. urodzin Jacka
i 40 r. Krzysztofa i Piotra

Czwartek 03 marca
6.00 �p. Marianna Lempart
7.00 �p. Weronika Szostek
7.30 B³agalna o zdrowie dla Kazimiery

i opiekê Matki Bo¿ej
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 O szczê�liwe rozwi¹zanie dla córki i b³.

Bo¿e dla rodziny
18.00 �p. Andrzej Pacyna

�p. Alina Rajda

Poniedzia³ek 28 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.30 �p. Marianna Lempart
8.00 �p. Maria Boles³aw z rodzicami
12.00 O Bo¿e b³. dlaMarii w rocznicê

urodzin i dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej
18.00 �p. Alina Rajda

�p. Artur Pochopieñ

Wtorek 01 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Alina Rajda
7.30 �p. Marianna Lempart
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Felicja K³obuch, s. Marek
18.00 �p. Weronika Szostek

O �wiat³o Ducha �wiêtego i postêpy
wnaucedla£ukasza i b³.Bo¿edla rodziny

�roda 02 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Jadwiga wraz z rodzicami
7.30 �p. Marianna Lempart
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Zofia, W³adys³aw Gabor
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Artur Pochopieñ
�p. Stanis³aw Dolny
�p. Czes³aw Michna
�p. Melania Moska³a
�p. Wojciech Stanek
�p. Jan Gawron
�p. Ryszard Skrzypczak
�p. Weronika Szostek
�p. Józefa Kowalska
�p. Marianna Lempart
�p. Stanis³aw Pamu³a
�p. Alina Rajda

20.00 Dziêkczynienie za Jana Paw³a II

1. Dzisiaj na spotkanie zapraszamy
cz³onków Duszpasterskiej Rady Pa-
rafialnej na godz. 16.00.
2. Jutro spotkanie Szko³y Modlitwy
Jana Paw³a II o godz. 16.00
3. W �rodê 2. marca zapraszamy
parafian na wieczór papieski o godz.
20.00. Poprowadzi go wraz z Schol¹
ks. pra³at Józef Nied�wiedzki � pro-
boszcz �w. Maksymiliana w O�wiê-
cimiu. Podczas tego wieczoru chce-
my dziêkowaæ Bogu za wyznaczo-
ny dzieñ beatyfikacji Jana Paw³a II.
4. W pierwszy czwartek zaprasza-
my na godzinê �wiêt¹ po mszy �w.
o godz. 8.00. W pierwszy pi¹tek za-
chêcamy wiernych do spowiedzi
i Komunii �w. wynagradzaj¹cej.
Dla dzieci szkolnych msza �w.
o godz. 16.30.
5. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê �w. o godz. 8.00 rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepo-
kalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ �w.
Zapraszamy na adoracjê o godz.
17.30. Bêdzie to kolejna nowenna
z dziewiêciu sobót przygotowuj¹cych

nas na beatyfikacjê Jana Paw³a II. Na
mszy �w. o godz. 18.00 bêd¹ uczest-
niczyæ parafianie z Marcyporêby.
6. Od przysz³ej niedzieli rozpoczy-
namy 40-godzinne nabo¿eñstwo eu-
charystyczne, które bêdzie trwa³o
przez poniedzia³ek, wtorek przed
�rod¹ Popielcow¹. Zachêcamy wier-
nych do licznego udzia³u w adoracji.
Parafian z poszczególnych rejonów,
które umieszczone s¹ w dzisiejszym
biuletynie, prosimy o uczestniczenie
w adoracji w okre�lonych godzinach.
Nabycie tego biuletynu z dok³adnym
programem nabo¿eñstw adoracyj-
nych u³atwi parafianom przyj�cie do
ko�cio³a w wyznaczonym czasie.
Niech wyznaczeni Przewodnicy przy-
pomn¹ mieszkañcom okre�lony czas
pobytu adoracyjnego w ko�ciele, oraz
z dobranymi osobami poprowadz¹
adoracjê. Zapraszam przewodników
na spotkanie do kaplicy parafialnej
w �rodê o godz. 18.30.
7. W przysz³¹ niedzielê zbieramy
ofiary na wybudowane 27-g³osowe
organy, a tak¿e na odnowienie stacji
Drogi Krzy¿owej.

Kiedy s³ucha³em ewangelii, w któ-
rej Jezus mówi: �Jeste�cie �wiat³o�ci¹
�wiata i sol¹ ziemi.�, utkwi³o mi
zw³aszcza zdanie: �Nie mo¿e siê
ukryæ miasto le¿¹ce na górze.� Te
s³owa Jezusa nie daj¹ mi spokoju.
Zdajê sobie sprawê, ¿e Wadowice s¹

miastem le¿¹cym na górze. Wielki
Rodak Jan Pawe³ II wysoko wyniós³
swoj¹ rodzinn¹ miejscowo�æ. Przez
d³ugie lata Jego pontyfikatu miliony
ludzi du¿o wiedzia³y o Wadowicach.
Ojciec �w. przy ró¿nych okazjach
z dum¹ podkre�la³, i¿ urodzi³ siê
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

i prze¿y³ dzieciñstwo i m³odo�æ w Wa-
dowicach. Gdy trzykrotnie pielgrzy-
mowa³ do naszego miasta w najpiêk-
niejszych s³owach wyra¿a³ siê o tym
mie�cie, w którym wszystko w Jego
¿yciu siê zaczê³o. Podkre�la³, i¿ �ro-
dowisko wadowickie ukszta³towa³o
Jego dzieciñstwo i m³odo�æ. Mówi³:
�Bardzo wiele tu otrzyma³em, za to
jestem bardzo wdziêczny. Wci¹¿ no-
szê d³ug wdziêczno�ci za to co wynio-
s³em z miasta nad Skaw¹.� Poprzez tak
czytelne �wiadectwo Ojca �w. miesz-
kañcy ró¿nych stron Polski, a tak¿e
i Europy z du¿¹ atencj¹ odnosz¹ siê
do Wadowic. Nie jeden raz spotkali-
�my siê z ogromnym uznaniem oraz
du¿¹ serdeczno�ci¹, gdy na zapytanie
sk¹d jeste�my odpowiadali�my: �z Wa-
dowic.� Pamiêtamy jak to zdanie roz-
wala³o mury i jednoczy³o nas.
Nie mo¿e siê ukryæ miasto le¿¹ce
na górze. Ludzie z ró¿nych stron Pol-
ski czy te¿ Europy czêsto uwa¿aj¹, ¿e
je�li Papie¿ by³ tak wielki i �wiêty to
my równie¿, Jego rodacy tacy jeste-
�my. By³em niejednokrotnie pytany:
�ilu ch³opcom w Wadowicach nada-
no imiê Karol, lub Jan Pawe³�. Roz-
mówcy spodziewali siê, ¿e w Wado-
wicach tak s¹ oczarowani swym Pa-
pie¿em, ¿e czym� normalnym jest, i¿
rodzice nadaj¹ swoim niemowlêtom
imiona Ojca �wiêtego. Rzeczywisto�æ
nie jest a¿ tak kolorowa. Rodzice i u
nas przy nadawaniu imion swoim nie-
mowlêtom o wiele czê�ciej kieruj¹ siê
motywami mody, ni¿ tradycji religij-
nej. Nadaj¹ okre�lone imiona, gdy¿
w tym okresie takie imiê jest modne.

Wielokrotnie stykam siê z pielgrzy-
mami zw³aszcza europejskimi, którzy
odbywaj¹ tzw. pielgrzymkê �ladami
Jana Paw³a II. Mówi¹ wtedy: �Nasze
pój�cie �ladami Papie¿a Polaka nie
mia³o na celu zdobycie wiedzy na
temat miejsca, w którym prze¿y³ dzie-
ciñstwo i m³odo�æ, bo to mo¿na zna-
le�æ w ksi¹¿kach. Bardziej chodzi³o
o to, by byæ w �rodowisku, w którym
on wzrasta³ i dojrzewa³ do swojej
misji. Wej�æ w klimat tego miejsca.
Nasz Papie¿ czêsto u¿ywa³ powie-
dzenia: �Dane i zadane.� Jestem prze-
konany, ¿e byæ mieszkañcem Wado-
wic to wielkie zadanie. To honor ale
i obowi¹zek. Pan Jezus kiedy mówi
o mie�cie zbudowanym na górze
przekaza³ równocze�nie jego zadanie
w s³owach: �Jeste�cie sol¹ ziemi
i �wiat³em �wiata.� �wiat³o, gdy jest
ciemno i trudno i�æ pomaga wybraæ
w³a�ciwy kierunek. �wiat³o broni nas
przed lêkami ciemno�ci. W �wietle
mo¿na pracowaæ. Ciemno�ci s³u¿¹ do
odpoczynku.
Sól nadaje smak, a tak¿e chroni
przed zepsuciem.
Gdy Ojciec �wiêty by³ trzykrotnie
w Wadowicach najbardziej prosi³ nas,
aby na tym miejscu czêsto wybrzmie-
wa³y s³owa: �Ty� jest Chrystus, Syn
Boga ¯ywego.� Wadowice wed³ug
testamentu Jana Paw³a II powinny
¿yæ g³êbok¹, ¿yw¹ wiar¹. Da³o nam
równie¿ drugie zadanie: dbaæ o ro-
dzinê. Mówi³, wszêdzie dobrze, ale
najlepiej w domu. Troska o dom,
o rodzinê. To realizacja papieskiego
testamentu. Rodzina i wiara to s³owa
klucze dla ka¿dego wadowiczanina,
który chce ¿yæ wskazaniami Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II.

Jak Wadowice bêd¹ prze¿ywaæ tygodnie przed beatyfikacj¹
Jana Paw³a II

1. Katechezy o Drodze Neokate-
chumenalnej, które rozpoczê³y siê w
zesz³¹ niedzielê umo¿liwiaj¹ chêtnym
pog³êbienie swej wiary poprzez g³êb-
sze odczytanie warto�ci chrztu �w.
W pierwszych wiekach chrze�cijañ-
stwo przyjmowali ludzie doro�li. Prze-
chodzili przez ró¿ne tzw. skrutynia,
tzn. egzaminy tak wiedzy religijnej,
jak i okre�lonej praktyki. Dojrzali wie-
dzieli te¿, jakie skutki cywilne mo¿e
przynie�æ chrzest � w tamtym okre-
sie prze�ladowañ niejednokrotnie
³¹czy³o siê to z cierpieniami a nawet
�mierci¹.
Z biegiem czasu, kiedy chrze�cijañ-
stwo uzyska³o status religii uznawa-
nej przez pañstwo rodzice zapragnê-
li, aby zjednoczenie z Chrystusem
dokonuj¹ce siê przez chrzest rozpo-
czê³o siê w najwcze�niejszym okre-
sie ¿ycia. Ledwo dziecko siê urodzi-
³o � ju¿ je chrzczono. Rodzice brali
odpowiedzialno�æ za wychowanie
dziecka w wierze katolickiej, dziec-
ko przyjmowa³o chrzest na kredyt
wiary rodziców. Nie zawsze rodzice
z tego obowi¹zku dobrze siê wywi¹-
zywali. Niejednokrotnie z swoim re-
ligijnym ch³odzie wychowali swoje
potomstwo. I tak niedba³o�æ religijna
przechodzi³a i jeszcze bardziej pog³ê-
bia³a siê w kolejnym pokoleniu. Dzi-
siaj wielu dotyka brak wychowania
religijnego w rodzinie. Ko�ció³ po
Soborze Watykañskim II, pod wp³y-
wem nawróconego artysty hiszpañ-
skiego Kiko Arguello zapocz¹tkowa³

tzw. Drogê Neokatechumenaln¹. Wej-
�cie na tê drogê umo¿liwia cz³owie-
kowi odkrycie piêkna wiary. Otrzy-
muje sposobno�æ, by jego wiara by³a
¿ywa. Katechezy Neokatechumenal-
nej, do udzia³u w których bardzo za-
chêcam, ju¿ tydzieñ trwaj¹ w naszej
parafii.
2. Rozpoczyna siê w naszej parafii
40-godzinne eucharystyczne nabo-
¿eñstwo. Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II
niejednokrotnie podkre�la³, ¿e naj-
wa¿niejszym Jego orêdziem, czyli
wezwaniem jest zachêta do modlitwy,
a zw³aszcza do adoracji Naj�wiêtsze-
go Sakramentu. Uroczyste wystawie-
nie Pana Jezusa w Naj�wiêtszym Sa-
kramencie niech nas mobilizuje, by
w tych trzech dniach koniecznie
przyj�æ w dogodnym czasie na ado-
racjê do naszej Bazyliki.
3. �roda Popielcowa, któr¹ bêdzie-
my prze¿ywaæ w tym roku bardzo
pó�no, bo 9 marca, rozpoczyna Wiel-
ki Post. W naszej parafii, jak w wielu
innych polskich parafiach, posypanie
g³ów popio³em w �rodê Popielcow¹
jest bardzo popularne � pamiêtaj cz³o-
wieku, ¿e jeste� prochem. Nie b¹d�
taki wa¿ny. Jeste� bardzo zale¿ny od
Boga i ludzi. W katechezach bardzo
czêsto te prawdy podkre�la³ Jan
Pawe³ II Wielki. W tym roku w �rodê
Popielcow¹ wieczorem bêdzie wy-
�wietlany specjalny film o Ojcu �wiê-
tym. Ma on nam ukazaæ jakie warto-
�ci zawdziêczamy Janowi Paw³owi II.

ks. Infu³at


