Program rekolekcji
parafialnych
Od niedzieli 10 kwietnia do œrody 13 kwietnia 2011
Dla doros³ych rekolekcje: poniedzia³ek,
wtorek, œroda. Nauki rekolekcyjne
o godz. 8.00, 12.00, 18.00.
Nauki stanowe:
Dla mê¿czyzn niedziela o godz. 18.45
Dla kobiet poniedzia³ek o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowia³ych wtorek o godz. 9.00
Dla ma³¿onków wtorek o godz. 19.00
(ci¹g dalszy ze str. 7)

stwierdzi³, ¿e m³odzie¿ jest nadziej¹,
m³odzie¿ jest wielkim skarbem, fundamentem przysz³oœci. Ojciec Œwiêty
czêsto powtarza³: „Jesteœcie moj¹ nadziejê, jesteœcie nadziej¹ Koœcio³a”.
Pierwsze rzymskie spotkanie z m³odzie¿¹ w 1984 r. nie by³o jeszcze formalne. Rok póŸniej kiedy ONZ og³osi³a 1985 r. miêdzynarodowym Rokiem M³odzie¿y, odby³o siê kolejne
tego typu spotkanie. Wtedy to Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II postanowi³, ¿e od
1986 r. bêd¹ siê one odbywa³y co rok
na przemian: raz jako dzieci i m³odzie¿y w diecezjach, a w nastêpnym
roku jako Œwiatowe Dni M³odzie¿y
w wyznaczonym mieœcie œwiata.

Dla chorych œroda o godz. 9.00.
M³odzie¿ pozaszkolna poniedzia³ek
i wtorek o godz. 20.00.
Zakoñczenie rekolekcji œroda
o godz. 18.00
SpowiedŸ w Wielk¹ Œrodê od godz.
6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.
Rekolekcje poprowadzi Przeor Karmelitów Bosych z Górki wadowickiej
– o. Benedykt Belgrau
W 1987 r. Œwiatowe Dni M³odzie¿y
odby³y siê po raz pierwszy poza Rzymem – w Buenos Aires, kolejne odbywa³y siê w ró¿nych miejscach œwiata.
W 1991 r. Œwiatowe Dni M³odzie¿y
odby³y siê w Polsce na Jasnej Górze.
Ojciec Œwiêty zawierzy³ wtedy m³odzie¿ œwiata Matce Bo¿ej. Skierowa³ do
m³odzie¿y s³owa: „Serce moje nape³nia siê radoœci¹, gdy widzê Was razem,
m³odzi Przyjaciele ze Wschodu i Zachodu, z Pó³nocy i Po³udnia, gdy widzê Was zjednoczonych wiar¹ Chrystusa, który jest „Wczoraj i dziœ tan sam
– na wieki”. Wy jesteœcie m³odoœci¹
Koœcio³a, który stoi wobec wyzwania
nowego millenium. Jesteœcie Koœcio³em jutra. Koœcio³em nadziei.”
Maria Zadora

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Do u¿ytku parafialnego
Redakcja: Zespó³ parafialny pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 33 873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

ISSN 1640-0607

10 kwietnia 2011r. Nr 15 (577) Rok 12

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
5. Niedziela Wielkiego Postu
„Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach”
to ¿yczenie, które ³askawa
Opatrznoœæ spe³ni³a dla naszego
pokolenia wadowiczan jak chyba dla ¿adnego, w blisko siedemsetletniej historii parafii
i miasta.
Prócz zwyk³ych trosk i k³opotów, prze¿yliœmy historyczny moment powo³ania naszego Krajana na Stolicê Apostolsk¹. Byliœmy naocznymi
œwiadkami Jego ¿ycia, ukazuj¹cego nam drogê do œwiêtoœci.
Prze¿yliœmy równie¿ Jego odejœcie
do Ojca, sk¹d bez w¹tpienia orêduje w naszych sprawach.
Maria i Andrzej Filkowie z synami

S³owo na niedzielê
PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGIPRODRUGIECZYTANIE Z LISTU ŒW.PAWROKAEZECHIELA:

£A APOSTO£ADO RZYMIAN:

Ez 37, 12-14
Udzielê wam Mego ducha, byœcie o¿yli

Rz 8, 8-11
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesi³ Jezusa

Ja jestem zmartwychwstanie i ¿ycie,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

EWANGELIA: J 11, 3-7.17.20-27.33b-45
Siostry £azarza pos³a³y do Jezusa wiadomoœæ: «Panie, oto choruje ten, którego
Ty kochasz». Jezus us³yszawszy to rzek³:
«Choroba ta nie zmierza ku œmierci, ale
ku chwale Bo¿ej, aby dziêki niej Syn Bo¿y
zosta³ otoczony chwa³¹». A Jezus mi³owa³ Martê i jej siostrê, i £azarza. Mimo
jednak ¿e s³ysza³ o jego chorobie, zatrzyma³ siê przez dwa dni w miejscu pobytu.
Dopiero potem powiedzia³ do swoich
uczniów: «ChodŸmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przyby³, zasta³ £azarza ju¿
od czterech dni spoczywaj¹cego w grobie. Kiedy zaœ Marta dowiedzia³a siê, ¿e
Jezus nadchodzi, wysz³a Mu na spotkanie. Maria zaœ siedzia³a w domu. Marta
rzek³a do Jezusa: «Panie, gdybyœ tu by³,
mój brat by nie umar³. Lecz i teraz wiem,
¿e Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byœ
prosi³ Boga». Rzek³ do niej Jezus: «Brat
twój zmartwychwstanie». Rzek³a Marta
do Niego: «Wiem, ¿e zmartwychwstanie
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzek³ do niej Jezus: «Ja jestem
zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto we
Mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie.
Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki. Wierzysz w to»? Odpowiedzia³a Mu: «Tak, Panie! Ja wci¹¿ wierzê, ¿eœ Ty jest Mesjasz, Syn Bo¿y, który

Wskrzeszenie £azarza
mia³ przyjœæ na œwiat». Jezus wzruszy³ siê
w duchu, rozrzewni³ i zapyta³: «Gdzieœcie
go po³o¿yli»? Odpowiedzieli Mu: «Panie,
chodŸ i zobacz». Jezus zap³aka³. A ¯ydzi
rzekli: «Oto jak go mi³owa³!» Niektórzy
z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzy³ oczy niewidomemu, nie móg³by sprawiæ, by on nie umar³»? A Jezus ponownie
okazuj¹c g³êbokie wzruszenie przyszed³ do
grobu. By³a to pieczara, a na niej spoczywa³ kamieñ. Jezus rzek³: «Usuñcie kamieñ». Siostra zmar³ego, Marta, rzek³a do
Niego: «Panie, ju¿ cuchnie. Le¿y bowiem
od czterech dni w grobie». Jezus rzek³ do
niej: «Czy¿ nie powiedzia³em ci, ¿e jeœli
uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo¿¹»? Usuniêto wiêc kamieñ. Jezus wzniós³ oczy do
góry i rzek³: «Ojcze, dziêkujê Ci, ¿eœ Mnie
wys³ucha³. Ja wiedzia³em, ¿e Mnie zawsze
wys³uchujesz. Ale ze wzglêdu na otaczaj¹cy Mnie lud to powiedzia³em, aby uwierzyli, ¿eœ Ty Mnie pos³a³». To powiedziawszy zawo³a³ donoœnym g³osem: «£azarzu,
wyjdŸ na zewn¹trz!» I wyszed³ zmar³y,
maj¹c nogi i rêce powi¹zane opaskami,
a twarz jego by³a zawiniêta chust¹. Rzek³
do nich Jezus: «Rozwi¹¿cie go i pozwólcie mu chodziæ». Wielu wiêc spoœród
¯ydów przyby³ych do Marii ujrzawszy to,
czego Jezus dokona³, uwierzy³o w Niego.
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Oto s³owo Pañskie

wiersze zazdroœci o ojca. Dziêkuje Ks.
Infu³atowi za ojcowsk¹ troskê. Inna
Pani mówi o dzia³aniu mocy Chrystusa w rodzinie, wspomina o postrzeleniu ojca, a tak¿e o tym, ¿e nie biologiczny ojciec te¿ mo¿e okazaæ serce
i ciep³o. Nastêpna Pani – o ojcu oddanym swoim dzieciom w zastêpstwie
matki. Ktoœ inny mówi o ró¿nicy
w prze¿ywaniu œmierci ojca i œmierci
matki. Mówi te¿ o œmierci Ojca nas
wszystkich – Jana Paw³a II. W 5tej tajemnicy mówimy o tym, ¿e Chrystus
chce byæ nieustannie z cz³owiekiem.
Uczestniczka wspomina ciê¿kie dzieciñstwo w wielodzietnej rodzinie,
gdzie ojciec by³ wzorem i autorytetem.
Dziêkujemy Ksiêdzu Infu³atowi za
coraz to inne i coraz piêkniejsze „omodlenie” naszych wyjazdów. Do zobaczenia 16.04.
Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 5)

zakonnych, przebywaj¹ce na tzw.
dniach skupienia. Siostry Domowe,
czêsto pozostaj¹ce w cieniu, ich pracy poœwiêci³ czêœæ rozwa¿añ ks. Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi
ds. ¿ycia konsekrowanego. To one
s³u¿¹c ludziom daj¹ mi³oœæ czynu
drugiemu cz³owiekowi. I ju¿ powrót.
Pamiêci naszych ojców poœwiêcony
jest równie¿ nasz „ró¿aniec pielgrzyma”. Kolejne osoby podchodz¹ce do
odmawiania ró¿añca mówi¹ kilka
zdañ o swych ojcach. Siostra Albertynka przedstawia nam historiê pewnej wychowanki zak³adu, dziœ ju¿
30letniej kobiety, która szuka³a swego ojca, chc¹c ujrzeæ jego oblicze.
M³odzie¿ potrzebuje aby stawiano jej
wymagania, mówi o têsknocie dzieci z zak³adu za ojcem, którego nie
ma, a tak¿e o dzieciach pisz¹cych

Nowenna sobót przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a II
5 marca 2011 przypad³a trzecia sobota nowenny przygotowuj¹cej nas
do beatyfikacji Jana Paw³a II, której
myœl¹ przewodni¹ by³o – „M³odzie¿
nadziej¹ Koœcio³a”. O godzinie 17.30
adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzi³ ks. Maciej Œcibor z grup¹
m³odzie¿y. Na godz. 18.00 do bazyliki przybyli wraz ze swoim proboszczem ks. Janem Gi¹d³¹ parafianie
z Marcyporêby, aby uczestniczyæ
w dziêkczynnej mszy œwiêtej.
Proboszcz J. Gi¹d³a wyg³osi³ kazanie, w którym zgodnie z myœl¹ dzisiejszej soboty mówi³ o m³odzie¿y.

Rozpoczynaj¹c powiedzia³: Tu siê
wszystko zaczê³o, tu jest Ÿród³o, a do
Ÿród³a trzeba przychodziæ. Karolowi
Wojtyle od pierwszych lat kap³añstwa
zawsze towarzyszy³a m³odzie¿, spotyka³ siê z ni¹ podczas rekolekcji,
w grupach oazowych, na wêdrówkach
górskich, na kajakach. Zawsze przebywa³ w gronie m³odych, by³ dla m³odych i z m³odymi. Kiedy zosta³ wybrany na Stolicê Piotrow¹, m³odzie¿
i jej problemy by³y mu nadal bliskie.
W Niedzielê Palmow¹ w 1985 r. skierowa³ do m³odych Orêdzie w którym
-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Czwartek 14 kwietnia
6.00 Œp. Wojciech Stanek
7.00 Œp. Zofia Balon
Poniedzia³ek 11 kwietnia
7.30 Œp. Stanis³aw Prorok
6.00 Œp. Marian Pióro
8.00 Œp. Marian Pióro
7.00 Œp. Wojciech Stanek
00
7.30 Za poleg³ych w katastrofie smoleñskiej 12. Œp. Jan Nowobilski
18.00 Œp. Czes³aw Wolanin - 3 r.œm.
8.00 Œp. Stefan i Józefa Kois
Œp. W³adys³aw Krzystyniak - 10 r.œm.
12.00 Œp. Zofia Ochman - 13 r.œm.
00
18. Œp. Stanis³aw Prorok
Pi¹tek 15 kwietnia
Anna i Stanis³aw Ga³uszka - 50 r.œlubu
6.00 Œp. Marian Pióro
7.00 Œp. Wojciech Stanek
Wtorek 12 kwietnia
7.30 Œp. Danuta Mrowiec - 1 r.œm.
6.00 Œp. Stanis³aw Prorok
8.00 Œp. Stanis³aw Prorok
7.00 Œp. Marian Pióro
12.00 Œp. Józef - 20 r.œm.
7.30 Œp. Józefa Kowalska
00
8. Œp. Danuta i Marek Mrowiec
18.00 Œp. Józefa Wiciñska
00
12. Œp. Wojciech Stanek
Œp. Maria Kossowska
18.00 Œp. W³adys³awa Pustelnik - 14 r.œm.
Œp. Jan Nowobilski
Sobota 16 kwietnia

Intencje mszalne:

Œroda 13 kwietnia
6.00 Œp. Jadwiga Fryc
7.00 Œp. Stanis³aw Prorok
7.30 Œp. Felicja Klobuch, s. Marek
8.00 Œp. Helena Kwiatkowska
12.00 Œp. Stanis³aw Janik - 2 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O b³. Bo¿e dla rodziny Sêdzielowskich:
Agnieszki i Piotra oraz dzieci
- O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê MB dla
Siostry Janiny
Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Michna
Œp. Marian Pióro
Œp. Wojciech Stanek
Œp. Marian Oboza
Œp. Jan Nowobilski
Œp. Maria Kossowska
Œp. Stefan Garlacz
Œp. Czes³awa Kot
Œp. Emilia Chruszcz
Œp. Maria Faber
Œp. Krzysztof Jucha
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6.00
7.00
7.30
8.00
12.00

18.00

Œp. Wojciech Stanek
Œp. Marian Pióro
Œp. Stefan i Józefa Kois
Œp. Stanis³aw Dolny
Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Anny i Marka
w 40 r.œlubu, oraz dla Krystyny i Henryka
w 35 r.œlubu i za zmar³ych Helenê i Antoniego
Œp. Stanis³aw Prorok
Œp. Jadwiga Banaœ - 1 r.œm i m¹¿ Andrzej
Œp. Józef Balon - 1 r.œm.

Niedziela Palmowa 17 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³aw Prorok
7.30 Dziêkczynna w 35 rocznicê œlubu Marii i Paw³a
Œp. Helena i Stanis³aw Madyda
9.00 Œp. Franciszek Stefania Maj
10.00 Roków O zdrowie i b³. Bo¿e dla Roberta
w dniu imienin
10.30 Œp. Stanis³aw Chrapusta - 28 r.œm.
12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿ - 1 r.œm.
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Weronika Szostek

5. Niedziela Wielkiego Postu - 10 kwietnia 2011r.
1. Prze¿ywamy dzisiaj pierwsz¹
rocznicê tragedii pod Smoleñskiem.
Ogarniamy modlitw¹ œmiertelne ofiary tej tragedii, a tak¿e ich rodziny.
2. Wspólnota Wiara i Œwiat³o zorganizowa³a dzisiaj Kiermasz Œwi¹teczny. Zachêcamy do udzia³u.
3. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje
dla doros³ych, m³odzie¿y pozaszkolnej. Na naukê stanow¹ zapraszamy
dzisiaj mê¿czyzn po mszy œw.
o godz.18.00, czyli na godz. 18.45.
4. Dla doros³ych rekolekcje: poniedzia³ek, wtorek, œroda. Nauki rekolekcyjne o godz. 8.00, 12.00, 18.00.
5. Ofiary sk³adane podczas rekolekcji s¹ przeznaczone na pokrycie
kosztów zorganizowania rekolekcji
dla dzieci, doros³ych i m³odzie¿y.
6. W sobotê o godz. 10.00 msza
œw. i spotkanie Grupy Modlitewnej
œw. o. Pio. Na adoracjê zapraszamy
o godz. 17.30. Bêdzie to kolejna
nowenna z dziewiêciu sobót przygotowuj¹cych nas na beatyfikacjê Jana
Paw³a II. Na mszê œw. o godz. 18.00
zapraszamy naszych parafian, którzy
najczêœciej chodz¹ do koœcio³a
œw. Józefa Na Górce, do xx. Pallotynów na Kopcu, do kaplicy w Rokowie oraz do kaplicy ss. Nazaretanek.
7. W przysz³¹ Niedzielê Palmow¹
bêdzie uroczysta procesja wraz z poœwiêceniem palm przed msz¹ œw.
o godz. 11.45, a po mszy œw. odbêdzie siê w kaplicy parafialnej konkurs palm. Do udzia³u zapraszamy.
W tym dniu zachêcamy do udzia³u
we wspólnej, wadowickiej Drodze -3-

Krzy¿owej. Rozpocznie siê ona
o godz.15.00 przy koœciele Œw. Piotra.
8. 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 Wielki Czwartek.
9. Prosimy w najbli¿szym tygodniu
o z³o¿enie daru, czy to ¿ywnoœci, czy
odzie¿y do kosza znajduj¹cego siê
przy o³tarzu œw. Antoniego.
10. Bóg zap³aæ za ofiary na Japoniê
i Alwerniê w wysokoœci 6.900,- z³, oraz
na wyp³acenie organów i odnowienie Drogi Krzy¿owej w wysokoœci 13.308,- z³.
11. W Œwiêto Zmartwychwstania Pañskiego bêdziemy chrzcili na mszy œw.
o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne
bêdzie w najbli¿sz¹ sobotê o godz. 17.00.
12. Pielgrzymujemy: 16 kwietnia
w sobotê na Apel Jasnogórski. Wyjazd
godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³.
Do £agiewnik na œwiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego w niedzielê 1 maja. Wyjazd
o godz. 8.00. Koszt przejazdu 15 z³.
Na beatyfikacjê Jana Paw³a II do Rzymu wyjazd w pi¹tek 29 kwietnia
o godz. 9.00. Powrót 4 maja w godzinach popo³udniowych. Koszt 1.100z³.
Szczegó³y tej pielgrzymki s¹ wywieszone w gablotach na plakacie.
13. Parafia nasza organizuje kolonie
nad morzem w Sopocie dla dzieci
i m³odzie¿y w terminie od 09 – 23 lipca. Szczegó³y podane bêd¹ na afiszach
przykoœcielnych./-/ ks. J.Gil - Proboszcz

O tym trzeba pamiêtaæ

1. W czwartek 31 marca ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz udzieli³ Sakramentu Bierzmowania m³odzie¿y
w liczbie 132 osoby. Ksiê¿a w³o¿yli
du¿y trud w przygotowanie m³odych
ludzi na przyjêcie umocnienia Ducha
Œw. w tym sakramencie. Jestem równie¿ przekonany, ¿e ogromna wiêkszoœæ z naszych m³odych parafian
dobrze przygotowa³a siê na przyjêcie tego sakramentu i bêdzie ¿yciem
odwa¿nie œwiadczy³a o Jezusie
Chrystusie ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym.
2. Przez dwa dni telewizja krakowska przygotowywa³a program na
20-minutowy krótkometra¿owy film
o ¿yciu naszej parafii pt. „Parafia sercem pisana”. Doœwiadcza³em jak
wielki trud wk³ada³a ekipa telewizyjna z³o¿ona z 5 osób, by ukazaæ telewidzom pewne zdarzenia naszej parafii. Film ten bêdzie wyemitowany
w telewizji krakowskiej w œrodê
27 kwietnia o godz. 17.15, w czwartek 28 kwietnia o godz. 19.35 oraz
w niedzielê 1 maja o godz. 17.05.
Równie¿ zostanie odtworzony ten
film na telebimie na rynku wadowickim 1 maja.
3. W dniu 2 kwietnia o godz. 10.00
odprawiliœmy uroczyst¹ mszê œw. dla
m³odzie¿y ze szkó³ œrednich powiatu wadowickiego. Wyra¿amy
wdziêcznoœæ Starostwu wadowickiemu oraz Dyrekcjom szkó³ œrednich
tego powiatu za zorganizowanie uroczystego nabo¿eñstwa na rynku wa-

„

dowickim. Wdziêczny jestem M³odzie¿y kuszonej przez ciep³e, kwietniowe, sobotnie przedpo³udnie –
swoj¹ obecnoœci¹ ukaza³a prawdziwoœæ s³ów Jana Paw³a II: „Przez ca³e
¿ycie szuka³em was a teraz wy przyszliœcie do mnie”.
4. Wieczorem 2 kwietnia odprawiliœmy o godz. 20.00 ostatnie nabo¿eñstwo przed beatyfikacj¹ Jana Paw³a
II. We mszy œw. wraz z naszymi parafianami uczestniczyli równie¿ licznie
przybyli parafianie z Witanowic ze
swoim ks. proboszczem Józefem Wróblem, a tak¿e z ks. wikariuszem Bogus³awem Borkiem. Przez kilka ostatnich tygodni w ró¿nych grupach parafialnych pyta³em o przysz³oœæ naszego nabo¿eñstwa poœwiêconego
Janowi Paw³owi II. OdpowiedŸ wiêkszoœci by³a taka: „Nie mo¿emy likwidowaæ wieczorów papieskich, bo to
ju¿ jest piêkna tradycja naszej parafii. Z trudem wypracowywaliœmy formê tego nabo¿eñstwa. Pozostawimy
ten sam dzieñ, tylko przesuniemy
z godziny 20.00 na 18.00. Godzina
20.00 by³a podyktowana okolicznoœci¹, ¿e koñczyliœmy ca³e nabo¿eñstwo w chwili œmierci Papie¿a, czyli o 21:37. Po beatyfikacji ju¿ nie
bêdziemy podkreœlali momentu
œmierci, lecz wyniesienie na o³tarze
– radoœæ b³ogos³awionych. Ka¿dego drugiego miesi¹ca na nabo¿eñstwie o godz.18.00 chcemy prze¿ywaæ dzieñ b³ogos³awionego Jana
Paw³a II Wielkiego.
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ks. Infu³at

Módlcie siê za mnie, za ¿ycia mojego i po œmierci”
powiedzialny mê¿czyzna to ten, który ma œwiadomoœæ solidarnoœci domowej. Œwiêty Józefie, patronie Rodzin-wys³uchaj nas!
O 20-tej gromadzimy siê przed Cudownym Obliczem Maryi, gdzie ks.Infu³at odprawia Mszê œw, dziêkuj¹c za
wyniesienie na o³tarze Jana Paw³a II,
a tak¿e bierze nasze proœby w swoje
rêce i k³adzie je na o³tarzu Maryi.
Zwróci³ siê do nas, czcicieli Matki
Bo¿ej, abyœmy pozwolili prowadziæ siê
s³owu Bo¿emu, tzn. abyœmy us³yszeli
równie¿ zdanie ;”nie lêkaj siê”. Dos³ysza³a je Maryja, dos³ysza³ je Józef,
22.X.1978r.Jan Pawe³ II, podczas ingresu swojego pontyfikatu wezwa³:
„nie lêkajcie siê otworzyæ drzwi Chrystusowi. Chrystus ogarnia cz³owieka
mi³oœci¹. Jan Pawe³ II odwa¿nie idzie
za g³osem, aby s³u¿yæ Bogu. Nie
lêka³ siê, z pokor¹ przyj¹³ g³os kardyna³ów. Odwagê czerpa³ z pokornego trwania przy tabernakulum,
z pokornego odmawiania ró¿añca,
z bliskoœci Boga, która nape³nia³a Go
odwag¹. Nie lêka³ siê dawaæ ludziom
moce Bo¿e, dawaæ ludziom si³y.
Maryja dana nam abyœmy siê nie lêkali. Przychodzimy do Niej z naszymi niepokojami i lêki sk³adamy w Jej
rêce. Chcemy od Niej us³yszeæ: „nie
lêkaj siê, zaufaj Mojemu Synowi.”
O 21-szej rozpoczyna siê Apel Jasnogórski. Zgromadzi³ nie tylko nas,
ale te¿ siostry zakonne pracuj¹ce
w instytucjach koœcielnych i domach

Jak ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca, o 15.45 wyje¿d¿amy na nasz
Apel Jasnogórski z naszym opiekunem ks. infu³atem Jakubem Gilem.
Jest œroda. Kolejna œroda nowenny
do œw. Józefa u OO. Karmelitów na
„Górce”. W drodze do Czêstochowy
ks.Infu³at przybli¿a nam postaæ œw.
Józefa, oraz wprowadza nas w tajemnice chwalebne ró¿añca œw. przepiêknymi, g³êbokimi i wyrazistymi
rozwa¿aniami. Œw. Józef – opiekun,
i nasz ziemski ojciec. Œw. Józef wystêpuje w Nowym Testamencie jako
tzw. milcz¹cy patron, a dopiero
w staro¿ytnych apokryfach dosyæ
du¿o siê o nim pisze, który po objawieniu i wyjaœnieniu tajemnicy poczêcia z Ducha œw., przyj¹³ opiekê
nad brzemienn¹ Maryj¹. W cz³owieku rodzi siê pokora wobec ró¿nych
nieszczêœæ. W naszej modlitwie polecamy dziœ naszych ojców tak
¿ywych, jak i umar³ych. Bóg daje
nam moc ¿ycia. Ojciec ma moc dawania ¿ycia. Prosimy o m¹droœæ
i œwiêtoœæ ¿ycia. Odpowiedzialny ojciec w domu jest znakiem bezpieczeñstwa. To ojciec obdarowuje nas
darami: darem ¿ycia, darem bezpieczeñstwa, darem bytu. Wspomina ojców, dla których wielkim dramatem
jest brak pracy. Modlimy siê za mê¿czyzn obdarowuj¹cych, jak i za tych
maj¹cych problemy. O wielk¹ moc
Ducha Œwiêtego dla nich, aby ojcowie w naszych rodzinach doznawali uznania i wdziêcznoœci. Od-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

