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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
9. Niedziela Zwyk³a

Bo¿e, nie ma s³ów, by podziêkowaæ

za te piêkne chwile prze¿yte z Ja-

nem Paw³em II Wielkim. Po-

zwól, aby przez rêce naszej

Kochanej Wadowickiej

Pani Matki Nieustaj¹cej

Pomocy p³ynê³y modlitwy

dziêkczynienia i pro�by, tym

bardziej, ¿e o nie prosi³ za-

równo za ¿ycia jak i te¿ po

�mierci.

Krystyna, Józef, Jerzy Klauzner

Apel tego wieczoru pro-
wadzi³ o.Janusz Kosak.
Byli�my blisko Maryi.
Przychodzimy z wiar¹ do
Matki, aby oddaæ Jej ho³d
jako Królowej, zawierzyæ

nasze sprawy. Prosimy, przepraszamy,
dziêkujemy. Dziêkujemy za Jana Paw-
³a II. Na Apelu dzi� s¹ obecne siostry
Prze³o¿one Zakonów Kontemplacyj-
nych. B³ogos³awieñstwa Apelowego
udzieli³ ordynariusz diecezji zamojsko-
lubaczowskiej ksi¹dz biskup Wac³aw
Depo. Byli�my dumni kiedy podziêko-
wa³ Wadowicom za to ¿e s¹, ¿e przy-
je¿d¿aj¹. �Wadowice u�wiêcone Janem
Paw³em II�. Wszystkich pob³ogos³awi³
nowym, piêknym Krzy¿em Apelowym.
Wracaj¹c, odmawiamy �ró¿aniec piel-
grzyma�. Dzisiejszy jest odmienny od
dotychczasowych. Pielgrzymi prowa-
dz¹cy ró¿aniec mówi¹ o osobie Jana
Paw³a II, co wniós³ w moje ¿ycie, cze-
go nauczy³, co w nas zmieni³. Mówi¹
o Jego postawie pe³nej skupienia, roz-
modlenia, w czasie sprawowania Eucha-
rystii, która uczy prze¿ywania Mszy
�wiêtej, pozwala pe³niej w niej uczest-

niczyæ, o wspania³ym
kontakcie z m³o-
dzie¿¹, modl¹ siê za
Jego wstawiennic-
twem o zdrowie i dziê-
kuj¹ ¿e zostali wys³u-
chani, s¹ dumni z tego ¿e mieszkaj¹
w Wadowicach, ¿e Bóg ich tu przypro-
wadzi³. To zamieszkanie tutaj zobowi¹-
zuje. Pytam kilku pielgrzymów, czego
nauczy³ Ciê Jan Pawe³ II, czy co� siê
zmieni³o, co Mu zawdziêczasz? I tak od-
powiadaj¹: �zbli¿y³ mnie do Boga�, �re-
ligia sta³a siê czym� wiêcej ni¿ tradycj¹
rodzinn¹ i obowi¹zkiem jej kontynu-
owania�, �sprawi³, ¿e czynienie dobra
przychodzi mi z ³atwo�ci¹�, �nadal ¿yje
w moim sercu, ukazuje drogowskazy
¿yciowe w wielu sprawach�, �jest przy-
k³adem czynienia dobra�, �dostrzegam
obok drugiego cz³owieka i jego potrze-
by�. To tylko kilka wypowiedzi. Coraz
bardziej zacie�niaj¹ siê wiêzi miêdzy
pielgrzymami. Wadowice uczestniczy-
³y ju¿ w apelu 113 razy. Kilka osób by³o
po 100 razy. Tym razem Ksi¹dz Infu³at
obdarowa³ pami¹tkow¹ gazetk¹ osoby,
które jecha³y po raz pierwszy. Dziêku-
jemy Ksiê¿e Infu³acie. Do zobaczenia
16 marca. Rozalia Borkowska

Bóg zap³aæ
W niedzielê 20 lutego w przyko�cielnej zbiórce na pomoc osobom biednym na-
szej parafii zebrano ogó³em 4.885,81 z³. W tym u Sióstr Nazaretanek 220,70 z³
u Ojców Karmelitów 1.050,57 z³. Reszta przy bazylice. Wszystkim ofiarodawcom
za ¿yczliwo�æ i dar serca sk³adamy serdeczne podziêkowanie. Stanis³awa Bando³a

(ci¹g dalszy ze str. 2)
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S³owo na niedz ie l ê

Oto s³owo Pañskie

Mt 7,21�27 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piaskuEWANGELIA:

ks. Proboszcz

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
�Nie ka¿dy, który mi mówi: »Panie, Pa-
nie«, wejdzie do królestwa niebieskie-
go, lecz ten, kto spe³nia wolê mojego
Ojca, który jest w niebie. Wielu powie
mi w owym dniu: »Panie, Panie, czy
nie prorokowali�my moc¹ Twego imie-
nia i nie wyrzucali�my z³ych duchów
moc¹ Twego imienia, i nie czynili�my
wielu cudów moc¹ Twego imienia?«.
Wtedy o�wiadczê im: »Nigdy was nie
zna³em. Odejd�cie ode Mnie wy, któ-
rzy czynicie nieprawo�æ«. Ka¿dego
wiêc, kto tych s³ów moich s³ucha

i wype³nia je, mo¿na porównaæ z cz³o-
wiekiem roztropnym, który dom swój
zbudowa³ na skale. Spad³ deszcz, wez-
bra³y potoki, zerwa³y siê wichry i ude-
rzy³y w ten dom. On jednak nie run¹³,
bo na skale by³ utwierdzony. Ka¿dego
za�, kto tych s³ów moich s³ucha, a nie
wype³nia ich, mo¿na porównaæ z cz³o-
wiekiem nierozs¹dnym, który dom
swój zbudowa³ na piasku. Spad³ deszcz,
wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry
i rzuci³y siê na ten dom. I run¹³, a wiel-
ki by³ jego upadek�.

�Módlcie siê za mnie, za ¿ycia mojego i po �mierci�
Bardzo szybko min¹³ ten miesi¹c. Ju¿
16-ty i znowu wyruszamy na Apel do
naszej Matki. Jest bardzo zimno. Au-
tokar pe³ny, a nasze serca s¹ gor¹ce.
Od 14-tego stycznia, kiedy dowiedzie-
li�my siê ¿e 1 maja bêdzie beatyfika-
cja Jana Paw³a II, jeste�my bardziej
rado�ni. Ta rado�æ maluje nasze twa-
rze. Na Jasnej Górze gratuluj¹ nam.
Mówi¹: �wymodlili�cie�. Ciesz¹ siê
z nami. W drodze do Czêstochowy,
dzisiejsze modlitwy s¹ przed³u¿eniem
Dnia Chorych z 11.II. (ustanowionego
przez Jana Paw³a II 13.V.1992 r.w 75-
t¹ rocznicê objawieñ fatimskich i 11-t¹
rocznicê zamachu na Jego ¿ycie),
w które wprowadza nas ks.infu³at Ja-
kub Gil. Mówi o chorobie i cierpieniu.
Przypomina, ¿e to Jan Pawe³ II w Li-
stach do Chorych ukaza³ bogactwo

cz³owieka chorego. �wiat bez chorych
by³by samolubny. Chory wywo³uje
wspó³czucie i pomoc. To choroba wy-
wo³uje u cz³owieka odruch ludzki.
Wspomnia³ nie¿yj¹cego O.Rudolfa
Warzechê, którego proces beatyfika-
cyjny rozpocz¹³ siê 11 stycznia b.r. �
zakonnika Karmelitê Bosego z wado-
wickiej Górki, który po�wiêci³ siê apo-
stolstwu chorych. Przypomina s³owa
Jana Paw³a II, mówi¹cego, ¿e cierpie-
nie jest drog¹ do zbawienia. Cierpienie
przyjête przez cz³owieka pomaga zba-
wiæ �wiat. Modlimy siê za chorych Ta-
jemnicami �wiat³a. 16 pa�dziernika
2002r. Jan Pawe³ II opublikowa³ List
Apostolski �Rosarium Virginis Mariae�,
w którym wezwa³ Ko�ció³ do rozwa-
¿ania nowej czê�ci ró¿añca �wiêtego,
nazwanej Tajemnicami �wiat³a.

(ci¹g dalszy na str. 8)

Dzi� 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 koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyj�æ na modlitwê do ko�cio³a. Na adoracjê Naj�wiêtszego Sa-
kramentu 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
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Intencje mszalne: 9. Niedziela Zwyk³a - 06 marca 2011r.

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. W miesi¹cu marcu oddajemy spe-
cjaln¹ cze�æ �w. Józefowi. W naszej ba-
zylice codziennie po mszy �w. o godz.
7.30 odmawiamy litaniê do �w. Józefa.
2. Narzeczeni przygotowuj¹cy siê do
ma³¿eñstwa maja przygotowanie na
mszy �w. o godz. 9.00, a po niej spo-
tkanie w kaplicy domu parafialnego.
3. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to go-
dzinne nabo¿eñstwo eucharystyczne.
Po ka¿dej mszy �w. odprawiamy ado-
racjê Naj�wiêtszego Sakramentu. Pa-
rafian prosimy, aby poczuli siê we-
wnêtrznie zobowi¹zani, ¿e podczas 40-
godzinnej adoracji koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyj�æ na modli-
twê do ko�cio³a. Na adoracjê Naj�wiêt-
szego Sakramentu na godz. 14.00 za-
praszamy Parafian z Rokowa i Miedz-
nego, na godz. 15.00 � z ulic na Za-
skawiu, na godz. 16.00 � z ulicy Bato-
rego i z bloków, z £azówki i z os. Wi-
dok; na godz. 17.00 � os. Piastowskie
i z ul. Brzostowskiej.
4. Jutro i we wtorek dalszy ci¹g
40-to godzinnego nabo¿eñstwa. Ado-
racja Naj�wiêtszego Sakramentu jest od
godz. 9.00 do 18.00. Prosimy przewod-
ników poszczególnych rejonów o zor-
ganizowanie adoracji wed³ug porz¹d-
ku zamieszczonego w dzisiejszym pa-
rafialnym biuletynie. Dzieci szkolne
zapraszamy na adoracjê jutro na godz.
16.00, natomiast m³odzie¿ gimnazjaln¹
we wtorek na godz. 16.00.
5. W �rodê rozpoczynamy Wielki
Post. Zapraszamy na procesjê pokutn¹
o godz. 15.30 z Górki do Bazyliki.
Znak posypania g³owy popio³em

u�wiadamia przemijalno�æ naszego
bytowania. Msze �w. w tym dniu od-
prawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu
jest post �cis³y. Obowi¹zuje on ka¿de-
go katolika pomiêdzy 18-tym, a 60-tym
rokiem ¿ycia. Post ten dopuszcza przy-
jêcie pokarmu bezmiêsnego raz do syta
i dwa razy w ci¹gu dnia lekki posi³ek.
Post �cis³y jest w �rodê Popielcow¹ i w
Wielki Pi¹tek. Od tego postu nie ma
dyspensy. Natomiast we wszystkie pi¹t-
ki roku obowi¹zuje katolików w Pol-
sce wstrzemiê�liwo�æ od pokarmów
miêsnych, a tak¿e powstrzymanie siê
od hucznych zabaw.
6. Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po Mszy
�w. o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogê
Krzy¿ow¹ odprawiamy w pi¹tki: dla
doros³ych o 8.30 i 17.30, dla dzieci
o 16.45, a dla m³odzie¿y o 18.30 oraz
w niedzielê o godz. 16.15. Gorzkie ¯ale
odprawiamy w niedziele o godz. 17.00.
7. W �rodê nowennê do Matki Bo¿ej
odprawimy o godz. 9.00 i 17.30.
8. W tym tygodniu od �rody Popiel-
cowej do niedzieli s¹ kwartalne dni
o ducha pokuty.
9. Wszystkich, którzy korzystaj¹
z ró¿norakiej pomocy: ko�cielnej, Miej-
skiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej,
czy te¿ innych o�rodków zapraszamy
na rekolekcje, które odbêd¹ siê po �ro-
dzie Popielcowej: w czwartek, pi¹tek
i sobotê o godz. 8.00. W dniach tych
dziêkujemy Bogu za Ofiarodawców,
którzy dziel¹ siê z potrzebuj¹cymi.

Pi¹tek 11 marca
6.00 �p. Jacek i Krystyna Czuba
7.00 �p. Kazimierz Sat³awa i rodzice
7.30 �p. Tadeusz Mleczko
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Józefa i Kazimierz Rajdowie
18.00 �p. Alina Rajda

O zdrowie i b³og. w pracy dla Ma³gorzaty

Sobota 12 marca
6.00 �p. Alina Rajda
7.00 �p. Ignacy i Franciszka Radwan
7.30 �p. Tadeusz Mleczko
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 O b³og. Bo¿e dla Józefy w 80 r. urodzin

o dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej
18.00 Ozdrowieib³og.Bo¿edlaWeronikiw10r.urodzin

�p. Ludwik Dziedzic i zmarli z rodziny

Niedziela 13 marca
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.30 O b³og. Bo¿e dla Cz³onków ¯ywego

Ró¿añca i ks. Opiekuna
�p. Krystyna Klauzner

9.00 �p. Piotr Czaicki - 9 r. �m.
10.00 Roków �p. Jan Kurek -1 r. �m.
10.30 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Tadeusz Gêbala
13.15 Roczki
18.00 Dziêkczynna o b³og. Bo¿e dla

W³adys³awa i dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej

Czwartek 10 marca
6.00 �p. Alina Rajda
7.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.30 �p. Stanis³aw Pamu³a
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Ryszard Skrzypczak
18.00 �p. Weronika Szostek

�p. Artur Pochopieñ

Poniedzia³ek 07 marca
6.00 �p. Michalina i Kazimierz
7.00 �p. Alina Rajda
7.30 �p. Tadeusz Mleczko
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Ryszard Skrzypczak
18.00 �p.KazimierziW³adys³awGieruszczak

�p. Anna i Tomasz M³ododowscy

Wtorek 08 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Ryszard Gajewski - 1 r. �m.
7.30 �p. Tadeusz Mleczko
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 Dziêkczynnaozdrowieib³og.Bo¿edlaKazimiery
18.00 �p. Ludwika Foltin

�p. Ryszard Skrzypczak

�roda 09 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Grzegorz Stanek - 2 r. �m.
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
10.00 �p.W³adys³awaDudek-6r.�m.m¹¿Franciszek,

synowieStanis³awiFranciszek
12.00 �p. Wanda Lichocka
16.00 �p. Zmarli z rodzin Kulisz i Matuszyk
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Jan Gawron
�p. Ryszard Skrzypczak
�p. Weronika Szostek
�p. Marianna Lempart
�p. Stanis³aw Pamu³a
�p. Alina Rajda
�p. Artur Pochopieñ
�p. Czes³aw Michna
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza



-5--4-

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Jak dudni w studni

10. W sobotê zapraszamy na adora-
cjê o godz. 17.30. Bêdzie to kolejna
nowenna z dziewiêciu sobót przygoto-
wuj¹cych nas na beatyfikacjê Jana Paw³a
II. Na mszy �w. o godz. 18.00 bêd¹
uczestniczyæ parafianie z Radoczy.
11. W przysz³¹ niedzielê kazania
bêdzie g³osi³ ks. kanonik Andrzej Kli-
mara � proboszcz z Wysokiej. Sk³ad-
ka bêdzie przeznaczona rozbudowê
ko�cio³a na Wysokiej.
12. W �rodê 16 marca pielgrzymu-
jemy na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³. Nato-
miast w poniedzia³ek 28 marca o godz.
14.00 do £agiewnik oraz do muzeum

podziemia na Rynku G³ównym w Kra-
kowie. Koszt 25 z³.
13. Ze wzglêdu na niedogodne wa-
runki zrezygnowali�my z pielgrzymo-
wania poci¹giem na beatyfikacjê Jana
Paw³a II do Rzymu. Bêdziemy podró-
¿owaæ autokarami. Koszt piêciodnio-
wej pielgrzymki wynosi 1.200,- z³.
Mo¿na siê zapisywaæ.
14. W naszej archidiecezji rozpoczy-
na siê od tej niedzieli okres spowiedzi
i komunii �w. wielkanocnej. Trwa on
do uroczysto�ci Trójcy Przenaj�wiêt-
szej � 19 czerwca.
15. �wiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek � wspomnienie �wiêtych mê-
czennic Perpetuy i Felicyty,

1. Bogu dziêkujê za dotychczasowe,
bardzo udane dziewiêciotygodniowe
sobotnie przygotowanie do beatyfika-
cji. Sobotnie nabo¿eñstwo sk³ada siê
z pó³godzinnej adoracji oraz mszy �w.
Tak adoracja jak i kazanie s¹ na okre-
�lony temat. Najczê�ciej wyznaczonej
przez poszczególn¹ encyklikê Jana
Paw³a II. Adoracjê przeprowadza po-
szczególny kap³an naszej parafii wraz
z okre�lon¹ wspólnot¹. Cieszy serce
proboszcza, ¿e modlitwy adoracyjne s¹
na bardzo wysokim poziomie. Radujê
siê równie¿ tym, ¿e ksiê¿a z poszcze-
gólnych parafii naszego dekanatu pod-
jêli pro�bê, a¿eby w okre�lone soboty
przybywali z wiernymi do bazyliki
i tutaj uczestniczyli we mszy �w. Za-
uwa¿am jak wielu wiernych przybywa
z poszczególnych parafii. Czêsto wraz

z chórem, a tak¿e i schol¹. Równie¿
kazania wyg³aszane przez przyby³ych
ksiê¿y odpowiadaj¹ poszczególnym
tematom. Doskonale widaæ podczas
tych sobotnich mszy �w. jako�æ ¿ycia
religijnego w poszczególnych para-
fiach. Jestem niezmiernie wdziêczny
naszym kap³anom, a tak¿e przyby³ym
z poszczególnych parafii za przygoto-
wanie sobotniego nabo¿eñstwa. Licz-
nym wiernym a tak¿e scholom i chó-
rowi za ubogacenie swoj¹ obecno�ci¹
i �piewem.
2. Urz¹d Miasta przez szereg dni roz-
mawia z poszczególnymi spó³kami
kolejowymi na temat wadowickiej piel-
grzymki do Rzymu. Obserwujê jak te
rozmowy s¹ trudne, gdy¿ spó³ki kole-
jowe czêsto nie maj¹ odpowiedniego
taboru i nie s¹ przygotowane do tego

rodzaju pielgrzymek. Rozmawiaj¹cy
ze spó³kami przedstawiciele naszego
urzêdu pragnêliby, ¿eby pielgrzymi
poci¹g wyruszy³ ze stacji Wadowice
i dojecha³ pod Watykan i stamt¹d, ¿eby
przywióz³ pielgrzymów do Wadowic.
Nie s¹ to ³atwe pertraktacje, gdy¿ bra-
na jest pod uwagê tak¿e cena biletów.
Równie¿ nie wiadomo ilu jest chêtnych
z ziemi wadowickiej do tego rodzaju
pielgrzymowania. Rozmowy te maj¹
znamiona �randki w ciemno�. Z jakim
skutkiem siê zakoñcz¹ dowiemy siê
w najbli¿szym czasie. Je�li nie poje-
dziemy poci¹giem � to bêdziemy pod-
ró¿owaæ autokarami.
Zauwa¿am jak coraz bardziej kryzys
gospodarczy dotyka nasze rodziny. Jest
to czas gdy ceny na ró¿nego rodzaju
materia³y rosn¹. Trzeba coraz wiêcej
p³aciæ za ¿ywno�æ, energiê, materia³y
budowlane� wszystko dro¿eje. Zarob-
ków przedsiêbiorstwa nie podnosz¹,
a nawet jest lêk przed zwolnieniami
z pracy. Z niepokojem my�lê, ¿e prze-
¿ywane w Polsce zimowe miesi¹ce
roku 2011 nie nastrajaj¹ do pielgrzy-
mek, lecz wywo³uj¹ w naszych sercach
i umys³ach du¿y lêk i niepokój o przy-
sz³o�æ. Tym bardziej bliskie jest wezwa-
nie Jana Paw³a II, który 22.10.1978 r.,
gdy uroczy�cie obejmowa³ urz¹d Naj-
wy¿szego Pasterza w Ko�ciele mówi³:
�Nie lêkajcie siê. Otwórzcie drzwi

Chrystusowi.� Jak¿e te s³owa ewange-
liczne dzisiaj s¹ na czasie.
3. W sobotê 19 lutego go�ci³em na
prywatnej wizycie naszego by³ego
metropolitê ks. kard. Franciszka Ma-
charskiego. Ten 84 letni by³y Arcybi-
skup krakowski jako emeryt patrzy na
wspó³czesne sprawy dziej¹ce siê
w �wiecie i Ko�ciele z jeszcze wiêksz¹
m¹dro�ci¹ ewangeliczn¹. Zauwa¿y³em
jak z wielk¹ ostro¿no�ci¹ ks. Kardyna³
wypowiada³ siê na temat ogromnego
nap³ywu pielgrzymów z Polski do Wa-
tykanu. Mówi³: �Jest bieda. Ludzie nie
bêd¹ zaci¹gali kredytów, ¿eby jechaæ
do Rzymu. W tym trudnym czasie trze-
ba tym mocniej uwra¿liwiaæ, by cz³o-
wiek cz³owiekowi niós³ pomoc, by Ko-
�ció³ tym bardziej by³ bogaty w mi³o-
sierdzie. Tym wiêksz¹ trosk¹ nale¿y oto-
czyæ ludzi biednych i ich rodziny.�
S³uchaj¹c tych s³ów rozumia³em, ¿e
ten m¹dry krakowski Kardyna³ wyzna-
cza program duszpasterstwa charyta-
tywnego na najbli¿sze miesi¹ce w pa-
rafii papieskiej. By³em równie¿ uczest-
nikiem jego d³ugiej modlitwy przed
Naj�wiêtszym Sakramentem w kaplicy
adoracyjnej naszego ko�cio³a. Patrzy³
jakby nowymi oczami na wystrój ko-
�cio³a papieskiego w Wadowicach. Pro-
szê Boga, by da³ nam ³askê wci¹¿ �wie-
¿ego patrzenia na sprawy ludzkie we
wspó³czesnym �wiecie.

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê marca, na mszy �w. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñ-

stwa dzieciom, które obchodz¹ �Roczek�, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodzi-

ców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpó�niej przed t¹ Msz¹ �w.
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