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

W o³tarzu g³ównym
zobaczyli�my obraz
�w. Anny z Matk¹ Bo¿¹
i Dzieci¹tkiem /tzw.
�w. Anny Samotrzeæ/.
W transepcie � po pra-

wej stronie znajduje siê konfesja �w.
Jana Kantego, profesora teologii Aka-
demii Krakowskiej. Trumnê ze szcz¹t-
kami �wiêtego d�wigaj¹ alegoryczne
postacie symbolizuj¹ce wydzia³y:
teologiczny, filozoficzny, medyczny
i prawniczy. Na kolumnach otacza-
j¹cych o³tarz �w. Jana Kantego stoj¹
pos¹gi czterech �wiêtych Janów;
Chrzciciela, Ewangelisty, Chryzosto-
ma i Damasceñskiego. Na �cianach
i sklepieniu polichromia przedstawia
sceny z ¿ycia �w. Jana Kantego.
Ks. kanonik przybli¿y³ nam postaæ
�w. Jana Kantego, który jest patronem
miedzy innymi: nauki polskiej, pro-
fesorów i nauczycieli akademickich,
studentów, wiê�niów, chorych, po-
krzywdzonych Krakowa i archidie-
cezji krakowskiej. Karol Wojty³a bar-
dzo czêsto modli³ siê przy grobie
�wiêtego. Tutaj 18 czerwca 1997
roku Jan Pawe³ II spotka³ siê z rekto-
rami wy¿szych uczelni z ca³ej Polski,
oraz przedstawicielami �rodowisk

akademickich, upa-
miêtnia to tablica przy
wej�ciu do kolegiaty.
Podczas audiencji dla
Polaków w Rzymie
13.10.1985 roku Ojciec �wiêty po-
wiedzia³: �By³ �w. Jan Kanty profeso-
rem Uniwersytetu Krakowskiego, naj-
starszego na polskiej ziemi, tej Alma
Mater, która nas wszystkich wykarmi-
³a swoj¹ m¹dro�ci¹, sw¹ wiedz¹ i po-
zosta³ tam w Krakowie przy akade-
mickim ko�ciele �w. Anny na zawsze
w pamiêci profesorów i studentów
jako uczony i duszpasterz�. Przed kon-
fesj¹ �w. Jana Kantego odmawiamy
Litaniê do �wiêtego i ca³ujemy Jego
relikwie.
W kolegiacie �w. Anny spoczywaj¹
te¿ doczesne szcz¹tki S³ug Bo¿ych: bi-
skupa Jana Pietraszki /zm. 1988/, oraz
prof. Jerzego Ciesielskiego /zm. 1970/
przyjaciela i wspó³pracownika Karo-
la Wojty³y.
Opuszczali�my kolegiatê �w. Anny
ubogaceni wiedz¹ historyczn¹ i reli-
gijn¹ przekazan¹ w piêknych s³owach
przez ks. kanonika Paw³a Guniê. Dziê-
kujemy za otrzymane pami¹tki: folde-
ry, obrazki. W drodze powrotnej od-
mawiamy Koronkê do Bo¿ego Mi³o-
sierdzia i litaniê wg Dzienniczka
�w. Siostry Faustyny. Maria Zadora
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20 marca 2011r. Nr 12 (574) Rok 12
ISSN 1640-0607

J a n P aw e ³ I I - Wy c h ow aw c a m ³ o d y c h
2. Niedziela Wielkiego Postu

Bo¿e dziêkujemy Ci, ¿e da³e�

nam Papie¿a Rodaka z Wado-

wic Jana Paw³a II. Za wsta-

wiennictwemMaryi wskaza³

�wiêto�æ, która jest miar¹

¿ycia chrze�cijañskiego. Je-

ste� obecnyw�ród nas i wszy-

scy czujemy jego duchow¹

obecno�æ.

Lucyna, Tadeusz Palenica z dzieæmi
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Oto s³owo Pañskie

Ks. Stanis³aw Gorgol

S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO LI-
STU�W.PAW£A AP.DOTYMOTEUSZA:

Z ob³oku �wietlanego odezwa³ siê g³os Ojca:
�To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie�

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
RODZAJU:
Rdz 12,1-4a

Powo³anie Abrahama na Ojca ludu Bo¿ego

EWANGELIA: Mt 17,1-9 Przemienienie Pañskie
Po sze�ciu dniach Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zapro-

wadzi³ ich na górê wysok¹, osobno. Tam przemieni³ siê wobec nich: twarz Jego

zaja�nia³a jak s³oñce, odzienie za� sta³o siê bia³e jak �wiat³o. A oto im siê ukazali

Moj¿esz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: Panie,

dobrze, ¿e tu jeste�my; je�li chcesz, postawiê tu trzy namioty: jeden dla Ciebie,

jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok �wietla-

ny os³oni³ ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: To jest mój Syn umi³owany, w któ-

rym mam upodobanie, Jego s³uchajcie! Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli na twarz

i bardzo siê zlêkli. A Jezus zbli¿y³ siê do nich, dotkn¹³ ich i rzek³: Wstañcie, nie

lêkajcie siê! Gdy podnie�li oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykaza³ im mówi¹c: Nie opowiadajcie nikomu

o tym widzeniu, a¿ Syn Cz³owieczy zmartwychwstanie.

2Tm 1,8b-10

Bóg nas powo³uje i o�wieca

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam

zapowied� zmartwychwstania. ¯eby

zmartwychwstaæ, trzeba umrzeæ. My-

�lê, ¿e Aposto³owie nic z Przemienie-

nia Pañskiego nie rozumiej¹. Czuj¹ siê

bezpiecznie przy JEZUSIE tak, jak ty

czujesz siê przy Nim bezpiecznie. Pa-

miêtasz ostatnie twoje spotkanie

�SYN CZ£OWIECZY Zmartwychwstanie�
z NIM? Ile ³ask sp³ynê³o na ciebie?

Tylko ty to wiesz. Ile problemów po-

móg³ ci rozwi¹zaæ? Tylko ty to wiesz.

Co MU obieca³e�? Tylko ty to wiesz.

Jaki jest rezultat tego spotkania? Co

z tego spotkania pozosta³o? Ty tylko

to wiesz.

FORMU£A PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Naj�wiêtsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Anio³owie i �wiêci, wie-

dziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.

Ja, ______________________________ postanawiam mocno i przyrzekam, ¿e

od dnia ___________ w �wiêto /uroczysto�æ/ ____________________________

biorê w duchow¹ adopcjê jedno dziecko, którego imiê jedynie Bogu jest wiado-

me, aby przez 9 miesiêcy, ka¿dego dnia, modliæ siê o uratowanie jego ¿ycia oraz

o sprawiedliwe i prawe ¿ycie po urodzeniu.

Postanawiam:

- odmówiæ codzienn¹ modlitwê w intencji nienarodzonego,

- codziennie odmówiæ jedn¹ tajemnicê ró¿añca,

- moje dobrowolne zobowi¹zania: ______________________________

_______________
Podpis

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodzi³a Ciê z mi³o�ci¹,
oraz za wstawiennictwem �w. Józefa, cz³owieka zawierzenia, który opiekowa³ siê Tob¹ po
urodzeniu � proszê Ciê w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowa-
³em, a które znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. Proszê, daj rodzicom mi³o�æ
i odwagê, aby swoje dziecko pozostawili przy ¿yciu, które Ty sam mu przeznaczy³e�. Amen

Modlitwa codzienna

Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest �w. Mikolaj Fialek, syn Piotra i Alicji
Anastazja Stys³o, córka Krzysztofa i Anny
Alex Okrêglicki, syn Mariana i Elizy
Patryk Kociñski, syn Paw³a i Doroty
Marlena Kwartnik, córka Tomasza i Magdaleny
Eryk Naglik, syn Roberta i Malgorzaty

Lena Zaremba-Tyralik, córka Konrada i Doroty
Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wieczno�ci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pogrzeb
�p. Jan Nowobilski, ur. 1922r., zam. ul. Pu³askiego
�p. Maria Kossowska, ur. 1955r., zam. Os. XX-lecia
�p. Czes³awa Kot, ur. 1937r., zam. ul. Kochanowskiego
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

2. Niedziela Wielkiego Postu - 20 marca 2011r.

(ci¹g dalszy na str. 4)

O¿ywczy impuls
Wiadomo�æ o beatyfikacji Jana
Paw³a II bardzo o¿ywi³a ró¿ne ini-
cjatywy religijne w naszej Ojczy�nie.
Czytam w ró¿nych gazetach, jak wie-
le w obecnych czasach dobrego dzie-
je siê w polskich miastach i wioskach.
Ciesz¹ mnie nastêpuj¹ce wiadomo�ci:

1. W najwiêkszej dzielnicy Byd-
goszczy, Fordonie, powstaje parafia,
której patronuje Jan Pawe³ II.
2. Od niedzieli 20 lutego w ko�cio-
³ach diecezji kieleckiej zaczê³y siê
katechezy i modlitwy, oraz specjalna

Pi¹tek 25 marca
6.00 �p. Czes³aw Michna
7.00 �p. Alina Rajda

7.30 �p. Aniela Polak - 1 r. �m.

8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Stanis³aw Prorok

18.00 �p. Tadeusz Mleczko

�p. Aleksander Cierpia³ek - 6 r. �m.

Sobota 26 marca
6.00 �p. Czes³aw Michna
7.00 �p. Stanis³awa i Piotr Cie�lik i syn Boles³aw

7.30 �p. Maria i Andrzej Kosycarz z dzieæmi

8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Tadeusz Mleczko

18.00 �p. Stanis³aw Prorok

�p. Józef Panek - 5 r. �m.

Niedziela 27 marca
6.00 �p. Weronika Szostek
7.30 �p. Stanis³aw Prorok

�p.Jan,Helena,Boles³awPutekzrodzicami

9.00 �p.Bronis³awOdrow¹¿
10.00 Roków �p. Stanis³aw El¿bieciak - 16 r.�m.

10.30 �p. Marian ¯egliñski - 11 r. �m.

12.00 �p. Irena Krêcioch - 1 r. �m.
13.15 �p. Michalina i Józef P³ocharscy

18.00 �p. Ryszard Szopiñski

Czwartek 24 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Daniel Prorok
7.30 �p. Stanis³aw Prorok
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Jerzy Jaglarz - 23 r. �m. oraz zmarli

z rodziny Jaglarzy i Chrobaków
18.00 �p. Alina Rajda

�p. Stanis³aw Adamczyk - 8 r. �m.
�p. Marianna

Poniedzia³ek 21 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Jan Bielec - 10 r. �m.
7.30 �p. ks. Józef Pêdziwiatr

�p. Józef i Józefa D¹browscy
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Czes³aw Michna
18.00 �p. Stanis³aw Prorok

�p. Alina Rajda

Wtorek 22 marca
6.00 �p. Stanis³aw Prorok
7.00 �p. Helena Broda - 10 r. �m.

�p. Irena Laskowska
7.30 �p. Tadeusz Mleczko
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Ludwika Foltin
18.00 �p. Weronika Szostek

�p. Alina Rajda

�roda 23 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Stanis³aw Prorok
7.30 �p. Stanis³aw Dolny
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p.JózefWróblewskiisynMaciej-16r.�m.
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
Ob³og.Bo¿edlaOlgiw18r.urodzin
Ozdrowie i b³og.Bo¿edlaLeokadii iMarii
Za zmar³ych
�p. Jan Gawron
�p. Marianna Lempart
�p. Alina Rajda
�p. Artur Pochopieñ
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p. Stefan Garlacza
�p. Czes³awa Kot

1. Dzi� przy ko�ciele zbieramy do
puszek ofiary na pomoc polskim mi-
sjonarzom. Jest to tzw. zbiórka mi-
syjna Ad gentes.
2. Wdziêczni za Krew Zbawicie-
la, która sta³a siê �ród³em naszego
odkupienia, dzi� odbywa siê akcja
oddania krwi w ko�ciele �w. Piotra
od godz. 8.00 do 13.00. Warunkiem
jest ukoñczony 18. rok ¿ycia i od-
powiedni stan zdrowia. Serdecznie
zachêcamy.
3. W pi¹tek obchodzimy Uroczy-
sto�æ Zwiastowania Naj�wiêtszej
Maryi Panny. Jest to Dzieñ �wiêto-
�ci ¯ycia Ludzkiego. Na mszach �w.
o godz. 8.00, 12.00 i 18.00 bêdzie
mo¿na podj¹æ siê duchowej adop-
cji dzieci poczêtych. Odpowiednie
formularze s¹ wy³o¿one na o³ta-
rzach, a tak¿e w dzisiejszym biule-
tynie Bazylika.
4. W tym tygodniu od �rody do
pi¹tku bêd¹ rekolekcje dla m³odzie-
¿y z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Marcina Wadowity. Niech rodzice
zadbaj¹, by ich dzieci bra³y udzia³
w tych rekolekcjach, zw³aszcza, ¿e
dni te s¹ wolne od zajêæ szkolnych.

5. Przygotowanej m³odzie¿y klas III
gimnazjum ks. Kardyna³ Stanis³aw
Dziwisz udzieli Sakramentu Bierzmo-
wania w czwartek 31 marca o godz.
18.00. Kandydatów do bierzmowania
zapraszamy do bazyliki na specjalne
przygotowanie w czwartek, pi¹tek
i sobotê o godz. 16.45.
6. Zachêcamy parafian, by w Wiel-
kim Po�cie ograniczyli ogl¹danie te-
lewizji - zastêpuj¹c j¹ lektur¹ i medy-
tacj¹ Pisma �wiêtego, dobr¹ ksi¹¿k¹,
katolick¹ pras¹, modlitw¹ i rozmow¹
z bliskimi. Biblioteka parafialna czyn-
na jest w �rody od 16.00 do 17.30 i w
niedziele od 10.00 do 12.00.
7. Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej zachêca do nabywania baranków
wielkanocnych, a tak¿e skarbonek
wielkopostnych. Do tych skarbonek
rodzina sk³ada ofiary, które przynie-
sie do ko�cio³a w Wielki Czwartek.
8. W sobotê zapraszamy na adora-
cjê o godz. 17.30. Bêdzie to kolejna
nowenna z dziewiêciu sobót przygo-
towuj¹cych nas na beatyfikacjê Jana
Paw³a II. Na mszy �w. o godz. 18.00
bêd¹ uczestniczyæ parafianie z Tomic.
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nowenna tygodni, które przygotuj¹
wiernych do pog³êbionego duchowo
prze¿ycia beatyfikacji Jana Paw³a II.
3. Prezydent miasta Krakowa po-
wo³a³ specjalny zespó³, który zajmie
siê przygotowaniem organizacyj-
nym miasta na przyjêcie licznych
pielgrzymów, którzy przyjad¹ z oka-
zji beatyfikacji.
4. Fundacja �Bahta³e Roma�
(Szczê�liwi Cyganie) rozpoczê³a ak-
cjê �Dzwon Pielgrzyma�. Romowie
chc¹ zbudowaæ najwiêkszy w Euro-
pie 27-tonowy dzwon na cze�æ Jana
Paw³a II, oraz tworzyæ miejsce piel-
grzymek i modlitwy. Szacowany
koszt ca³ej inwestycji mo¿e siêgn¹æ
nawet 80 mln z³. Ma byæ odlany
w Przemy�lu, a zawisn¹æ w parafii Bia-
³ê¿yn w archidiecezji gnie�nieñskiej.
5. Cykl otwartych spotkañ po�wiê-
conych Janowi Paw³owi II organizu-
je duszpasterstwo akademickie w Ra-
domiu. Bêd¹ one przebiega³y pod
has³em: �Papie¿ do nas listy pisa³�.
6. Od blisko 6 lat parafia �w. Jana
Chrzciciela z Zakrzewie przygotowu-
je siê do beatyfikacji Jana Paw³a II.
Przez ten czas istniej¹cy tam klub
Honorowych Dawców Krwi odda³
200 litrów krwi.
Dla przyk³adu wymieni³em tylko
niektóre z ca³ej rzeki wspania³ych
przedsiêwziêæ realizowanych ku
uczczeniu wyniesienia na o³tarze Naj-
wiêkszego Naszego Rodaka Jana
Paw³a II. Na tle tych akcji widaæ te¿,
i¿ Wadowice nie zostaj¹ w tyle. Przy-

pomnieæ trzeba, ¿e na cze�æ b³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II ufundowa-
li�my wielkie organy. Po raz kolejny
pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowa-
nie tym, którzy w³¹czyli siê w to dzie-
³o. Solidarnie sk³adali ofiary pieniê¿-
ne, modlili siê i stwarzali ¿yczliw¹ at-
mosferê dla budowy organów. Prze-
cie¿ to by³a potê¿na suma 750 tys. z³.
Wystarczy wspomnieæ, ¿e w pierwsze
niedziele miesi¹ca zbieramy �rednio
ok. 15 tys. z³. Na ten cel zaczêli�my
zbieraæ od lipca 2009 roku. Od tam-
tej daty do marca 2011 roku up³ynê³o
21 miesiêcy. Gdy pomno¿ymy 21
przez 15 to mamy sumê 315 tys. z³.
Brakuje do 750 tys. � 435 tys. z³. Pi-
szê to dlatego, a¿eby zbyt krytycz-
nym, a bezmy�lnym parafianom uka-
zaæ realn¹ finansow¹ prawdê. Gdyby
nie by³o hojnych parafian, którzy do-
datkowo sk³adaj¹ okre�lone sumy, to
musieliby�my zbieraæ na organy
w pierwsze niedziele przynajmniej do
sierpnia 2013 roku.
Podaj¹c te konkretne sumy pragnê
na tym jednym przyk³adzie wyja�niæ,
i¿ zupe³nie mija siê z prawd¹ to, co
zarzucaj¹ wrogowie ko�cio³a, i¿
wspó³cze�nie nasze spo³eczeñstwo
coraz bardziej ubo¿eje, a ksiê¿om
coraz lepiej siê powodzi. To, co mam
i dziêki czemu pokrywam du¿e re-
monty naszej �wi¹tyni, to zawdziê-
czam tylko ofiarom parafian. Jestem
za nie bardzo wdziêczny i wci¹¿ mnie
ta ofiarna postawa mobilizuje do wiel-
kiej modlitwy za Ofiarodawców.

Pielgrzymka do £agiewnik i kolegiaty �w. Anny
26 lutego 2011 roku, 33-osobowa
grupa pielgrzymów z ks. Wojciechem
Szel¹giem pojecha³a na pielgrzymkê
do £agiewnik i ko�cio³a �w. Anny.
Czas podró¿y wype³ni³a nam mo-
dlitwa oraz zapoznanie siê z postaci¹
b³. ks. Micha³a Sopoæki, Aposto³a Mi-
³osierdzia Bo¿ego, który w Wilnie
1933 roku zosta³ spowiednikiem
s. Faustyny i pomóg³ jej w realizacji
¿¹dania Pana Jezusa namalowania
obrazu ukazuj¹cego Go jako Mi³osier-
nego Zbawiciela. Pierwszy wizerunek
Jezusa Mi³osiernego powsta³ w 1934
roku w Wilnie w pracowni Eugeniu-
sza Kazimirowskiego w obecno�ci
s. Faustyny. Poznali�my te¿ losy wi-
leñskiego obrazu, który od 2005 roku
znajduje siê w ko�ciele Trójcy �wiê-
tej w Wilnie, który zosta³ podniesio-
ny do godno�ci Sanktuarium Mi³osier-
dzia Bo¿ego. W tej niewielkiej �wi¹-
tyni modl¹ siê dzi� Polacy, Litwini,
Rosjanie.
S. Faustyna w Dzienniczku zapisa-
³a s³owa Zbawiciela odnosz¹ce siê do
ks. Sopoæki: �Jest to kap³an wed³ug
Serca Mojego, mile mi s¹ jego wysi³-
ki�. Proces beatyfikacyjny Aposto³a
Mi³osierdzia Bo¿ego rozpocz¹³ siê
w 1987 roku i trwa³ sze�æ lat. 28 wrze-
�nia 2008 roku odby³a siê Jego be-
atyfikacja w Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w Bia³ymstoku, w któ-
rej uczestniczy³a grupa pielgrzymów
z Wadowic z ks. Krzysztofem
G³ówk¹. �wiêto b³. Micha³a Sopoæki

obchodzone jest corocznie 18 lutego,
w dniu jego urodzin.
Zapoznali�my siê te¿ z postaci¹
�w. Jana Kantego zwi¹zanego z ko-
�cio³em �w. Anny. W £agiewnikach
w kaplicy Wieczystej Adoracji modli-
li�my siê, prosz¹c Jezusa Mi³osierne-
go o potrzebne ³aski. O godz. 12.00
w bazylice uczestniczyli�my we mszy
�w. odprawionej przez naszego opie-
kuna duchowego ks. Wojciecha Sze-
l¹ga. Patrzymy na obraz Mi³osierne-
go Jezusa, widzimy dwa promienie.
Choæ oznaczaj¹ one wszelkie ³aski,
to jednak w szczególny sposób
wskazuj¹ na dwa niezwyk³e dary mi-
³osierdzia. S¹ nimi oczyszczenia
z grzechu /woda/ i pokarmu ¿ycia
/krew/. Nie ma wiêkszych darów mi-
³o�ci cz³owieka, jak dar zjednocze-
nia z Synem Bo¿ym.
Drugim miejscem na szlaku nasze-
go pielgrzymowania jest kolegiata pw
�w. Anny. Tutaj spotykamy siê z ks.
kanonikiem Paw³em Guni¹, naszym
rodakiem, który bardzo ciekawie
opowiada nam historiê powstania
ko�cio³a, zapoznaje z jego wnêtrzem
i postaciami z nim zwi¹zanymi. Ko-
�ció³ jest naj�wietniejsz¹ barokow¹
�wi¹tynia Krakowa. Obecny powsta³
w latach 1689 � 1703. We wnêtrzu
zwraca uwagê niezwyk³e bogactwo
zarówno stiukowej dekoracji, jak
i polichromii. Ten piêkny wystrój mo-
gli�my ogl¹daæ w ca³ej okaza³o�ci,
pod�wietlony /o�wietlenie w³¹czone
dla nas/. (ci¹g dalszy na str. 8)


