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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
7. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Rozpoczyna siê re-
mont. Powstaje pierwsza
kaplica. Przybywaj¹
pierwsi uczniowie. Szyb-
ko okazuje siê, i¿ po-

mieszczenia po dawnym browarze s¹
zbyt sk¹pe, aby zapewniæ miejsce dla
licznie zg³aszaj¹cej siê m³odzie¿y.

Kopiec – bo tak nazywa siê to miej-
sce le¿y na trasie pielgrzymek do Kal-
warii Zebrzydowskiej. Jakie¿ ogrom-
ne zdziwienie wywo³uje u tysiêcy
pielgrzymów pojawienie siê ksiê¿y
misjonarzy w miejscu ich tradycyj-
nego odpoczynku. U ksiêdza Majew-
skiego radoœæ z ich pojawienia siê,
miesza siê z ¿alem, gdy¿ nie mo¿e
ugoœciæ ich w maleñkiej kaplicy. Po-
stanawia wybudowaæ obszerny Dom
Bo¿y. W „Królowej Aposto³ów” za-
mieszcza kolejne og³oszenia z proœb¹
o wsparcie budowy. Wylicza koszty;

na miejscu jest doskona-
³a glina, wiêc postawi siê
piec do wypalania i bê-
dzie w³asna ceg³a. Od
S³awiñskiego – pana na
dworze w Kleczy otrzymuje prawo
³amania kamienia, piasek zobowi¹-
zali siê przywieŸæ w³asnym sumptem
mieszkañcy Jaroszowic, wioski po-
³o¿onej w dolinie Skawy. Pozostaje
wapno i cement, które niestety
musz¹ kupiæ. I tu wierni czytelnicy
przychodz¹ z pomoc¹ przekazuj¹c
œrodki na budowê.

Uroczystoœæ poœwiêcenia kamienia
wêgielnego pod budowê kaplicy
odby³a siê w dzieñ œw. Bart³omieja
24 sierpnia 1911 roku. Aktu poœwiê-
cenia dokona³ wadowicki proboszcz
ks. kanonik Zaj¹c w asyœcie dwóch
kap³anów.”

Wielk¹ wdziêcznoœæ wyra¿amy or-
ganizatorom zimowej wycieczki
dzieci do Krakowa.

Nasz ks. Proboszcz Stanis³aw Jaœ-
kowiec wraz z ks. Dyrektorem Paw-
³em Dankiem w œrodê 15 lutego
uczestniczyli w pob³ogos³awieniu
przez Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
repliki drzwi jubileuszowych z bazy-

liki watykañskiej. Replika wykona-
na przez w³osk¹ firmê zostanie
w tych dniach sprowadzona do Wa-
dowic, aby w nied³ugim czasie zo-
sta³a umieszczona w Wadowickim
Domu Papieskim.

Spotkanie

ks. Infu³at

ks. Infu³at

Odszed³ do domu Ojca

2 kwietnia odszed³ do domu Ojca

Wielki nasz Rodak Jan Pawe³ II.

Jego wielkie serce przesta³o biæ.

Odszed³ nasz ukochany - zatroska-

ny o nas Ojciec. Dziêkujemy Panu

Bogu za wielki dar jakim by³ Oj-

ciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Pragnie-

my zg³êbiæ Jego nauczanie

i realizowaæ zalecenia p³yn¹ce

z serca naszego Rodaka - Per³y

polskiej ziemi.

W intencji rych³ej kanonizacji

Rodzina Kosycarzów

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:

 Mk 2, 1-12 Syn Cz³owieczy ma na ziemi w³adzê odpuszczania grzechów

Iz 43, 18-19.21-22.24b-25 2 Kor  1, 18-22

Pan pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê,
wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ.

Bóg odpuszcza grzechy Przez Chrystusa wypowiada siê nasze „Amen” Bogu na chwa³ê

Gdy po pewnym czasie Jezus wró-
ci³ do Kafarnaum, pos³yszeli, ¿e jest
w domu. Zebra³o siê tyle ludzi, ¿e
nawet przed drzwiami nie by³o miej-
sca, a On g³osi³ im naukê. Wtem
przyszli do Niego z paralitykiem,
którego nios³o czterech. Nie mog¹c
z powodu t³umu wnieœæ go do Nie-
go, odkryli dach nad miejscem, gdzie
Jezus siê znajdowa³, i przez otwór
spuœcili ³o¿e, na którym le¿a³ parali-
tyk. Jezus, widz¹c ich wiarê, rzek³
do paralityka: „Synu, odpuszczaj¹ ci
siê twoje grzechy”. A siedzia³o tam
kilku uczonych w Piœmie, którzy
myœleli w duszy: „Czemu On tak
mówi? On bluŸni. Któ¿ mo¿e od-
puszczaæ grzechy, jeœli nie Bóg sam  Oto s³owo Pañskie

Lubimy cuda. No, ale to przecie¿
by³o kiedyœ. Dziœ nie jest to mo¿li-
we. BÓG jest ten sam, co wczoraj
i przedwczoraj. Dzia³a poprzez nas.
Nie widzisz wielu cudów, bo nie
przyk³adasz swojej rêki do rozsiewa-
nia mi³oœci i dobroci, której tyle lat
siê uczy³eœ na katechezie, a któr¹

próbujesz wszczepiæ w swoje ¿ycie
po wys³uchaniu kazania niedzielne-
go, uczestnictwo w rekolekcjach,
czy misjach œwiêtych.

Harcerz odwiedzaj¹cy chor¹ „ba-
binê”. Lektor ³ami¹cy siê op³atkiem
z samotnym starcem. To wspó³cze-
sne cuda! Ty te¿ mo¿esz.

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 8)

S³owo na niedzielê

jeden?” Jezus pozna³ zaraz w swym
duchu, ¿e tak myœl¹, i rzek³ do nich:
„Czemu nurtuj¹ te myœli w waszych
sercach? Có¿ jest ³atwiej powiedzieæ
do paralityka: „Odpuszczaj¹ ci siê
twoje grzechy”, czy te¿ powiedzieæ:
„Wstañ, weŸ swoje ³o¿e i chodŸ?”
Otó¿, ¿ebyœcie wiedzieli, i¿ Syn
Cz³owieczy ma na ziemi w³adzê od-
puszczania grzechów (rzek³ do pa-
ralityka): „Mówiê ci: Wstañ, weŸ
swoje ³o¿e i idŸ do domu”.On wsta³,
wzi¹³ zaraz swoje ³o¿e i wyszed³ na
oczach wszystkich. Zdumieli siê
wszyscy i wielbili Boga mówi¹c:
„Jeszcze nigdy nie widzieliœmy cze-
goœ podobnego”.

„Jezus, widz¹c ich wiarê, rzek³ do paralityka: Synu, odpusz-
czaj¹ ci siê twoje grzechy” MK 2,5

(ci¹g dalszy ze str. 5)

mentu Chorych ukaza³, jak bardzo
s¹ mu bliskie osoby naznaczone
krzy¿em choroby i staroœci.

W tym dniu po raz kolejny prze-
konaliœmy siê, i¿ kap³an winien byæ
s³ug¹  zdrowych i chorych. Obecny
Ojciec Œwiêty zaleca, aby duszpaste-
rze byli opiekuñczy wobec osób naj-
s³abszych, ubogich i grzeszników.
Podkreœla wielk¹ wagê obecnoœci,
nawet milcz¹cej, przy chorych, a tak-
¿e potrzebê ludzi o fachowych
umiejêtnoœciach.

Czym d³u¿ej ¿yjê, tym bardziej do-
œwiadczam ró¿nych niemocy, a tak-
¿e mam coraz wiêcej znajomych,
których dotykaj¹ ró¿ne choroby.
Obowi¹zkiem moim jako kap³ana jest
nieustannie przedstawiaæ w modli-
twach Bogu proœbê o wyleczenie
chorych, a tym bardziej o si³ê w nie-
sieniu krzy¿a choroby.

Bardzo bym pragn¹³, aby nasz biu-
letyn Bazylika, który – Drodzy Cho-
rzy i Starsi – czêsto bierzecie do r¹k,
wci¹¿ budzi³ w was nadzieje – Jezu,
ufam Tobie.

Ciekawe pielgrzymowanie
Dziêki Urzêdowi Marsza³kowskie-

mu z Krakowa wadowiccy prze-
wodnicy z Pani¹ Mari¹ Zador¹ na
czele zorganizowali we wtorek
14 lutego bardzo ciekaw¹ wyciecz-
kê do Centrum Jana Paw³a II
w £agiewnikach. Z ogromn¹ cieka-
woœci¹ s³ucha³em w autokarze opo-
wiadañ Pana Przewodnika Janusza
Jêdrygasa o historycznych budyn-
kach le¿¹cych na trasie Wadowice –
Kraków. Z wielkim znawstwem
mówi³ o historii powstania Collegium
Marianum na Kopcu, siedzibie Ksiê-
¿y Pallotynów. P. Janusz Jêdrygas
opowiada³:

„Do Polski sprowadzi³ z W³och Ksiê-
¿y Pallotynów ks. Majewski. Szuka³
miejsca ko³o Krakowa, w którym by
móg³ wybudowaæ dom zakonny.

Jedna z odpowiedzi, jakie otrzy-
muje pochodzi od proboszcza z s¹-
siaduj¹cej z Wadowicami Kleczy.
Znajduje w niej informacjê o odpo-

wiednim miejscu le¿¹cym naprzeciw
koœcio³a w Kleczy. W lipcu 1909 roku
ksiê¿a przybywaj¹ do proboszcza
¯y³y i na miejscu stwierdzaj¹, i¿ ofe-
rowana dzia³ka jest zbyt droga. Tak
siê szczêœliwie sk³ada, ¿e znajduj¹
inn¹ dzia³kê le¿¹c¹ na granicy Kle-
czy i Wadowic. Owa posesja po³o-
¿ona na s³onecznym wzgórzu z cu-
downym widokiem na góry, lesiste
Beskidy znajduje siê przy g³ównej
drodze z Wadowic do Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Ma powierzchniê
20 morgów galicyjskich i jest na do-
datek zabudowana obszernymi po-
mieszczeniami dawnego browaru,
które mo¿na szybko i ³atwo zaadop-
towaæ dla przybywaj¹cych braci
i uczniów. Równie¿ na parceli, po
drugiej stronie drogi stoi karczma
z napisem „Piwo z wódkiem pod
kogutkiem”.
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Poniedzia³ek 20 lutego
   6.00 Œp. Józef Ochocki
   6.45 Œp. Maria Targosz
   7.30 Œp. Ludwik Szczurek
   8.00 Dziêkczynna za przepracowane 30 lat

oraz wszystkie otrzymane ³aski
dla Krzysztofa

  12.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
  18.00 Œp. Franciszek Lach

Œp. Halina Firek

Wtorek 21 lutego
   6.00 Œp. Józef Ochocki
   6.45 Œp. Marianna Kud³acik
   7.30 Œp. Halina Firek
   8.00 Œp. Maria Targosz
  12.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
  18.00 Œp. Edward Mazur - 20 r. œm.

Œp. Ludwik Szczurek

Œroda 22 lutego
Œroda Popielcowa

    6.00 O b³og. Bo¿e i opiekê MBNP
 dla syna Miros³awa

    6.45 Œp. Weronika Zmys³owska
    8.00 Œp. Maria Targosz
   10.00 Œp. Tadeusz Wójcik - 6 r. œm. i rodzice

Œp. Rozalia Wiktor
  12.00  Œp. Ró¿a Wiœniewska
  16.00   Œp. Jan Meus
  18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
O uzdrowienie Kubusia za wstawiennic-
tewm NMP i B³. Jana Paw³a II

Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Kornelia Kowalczyk
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Maria Rajda
Œp. Zofia Stopa

Œp. Helena Kap³on
Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Józef Niziñski
Œp. Józef Ochocki
Œp. Jan Ochman
Œp. Antonina Przybylska

Czwartek 23 lutego
   6.00   Œp. Rodzice i brat z synem
   6.45 Œp. Halina Firek
   7.30     Œp. Józef Ochocki

     
8.00 Œp. Marianna Kud³acik

  12.00 Œp. Franciszek i Kazimierz
  18.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska

Œp. Ludwik Szczurek

Pi¹tek 24 lutego
   6.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
   6.45 Œp. Józef Ochocki
   7. 30     Œp. Ludwik Szczurek

Œp. Weronika Zmys³owska
   8.00 Œp. Janina Cieœlawska
  12.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
  18.00 Œp. Izabela Ceremuga

Œp. Jerzy Dobrowolski - 4 r. œm.

Sobota 25 lutego
   6.00 Œp. Leopold i Janina Zawi³a
   6.45 Œp. Ludwik Szczurek
   7. 30 Œp.  Franciszek Lach
   8.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
  12.00 Œp. Zenon Randak
  18.00 Œp. Jerzy Szara - 15 r. œm.

Œp. Ró¿a Wiœniewska

  Niedziela 26 lutego
   6.00 Œp. Janina Cieœlawska
   7.30 Za Parafian

Œp. Ró¿a Wiœniewska
   9.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
  10.00 Roków: Dziêkczynna, o b³og. Bo¿e

dla Wandy i Zdzis³awa w - 32 r. œlubu
oraz za zmar³ych z rodziny

  10.30  Œp. W³adys³aw i Katarzyna Rzyccy
  12.00 Œp. Stefan Garlacz - 1 r. œm.
  13.15 Ks. Stanis³aw Mika - z okazji rocznicy urodzin

oraz chrztu
  18.00 Œp. Jan Ka³u¿a

7. Niedziela Zwyk³a - 19 lutego 2012
1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to go-

dzinne nabo¿eñstwo eucharystycz-
ne. Po ka¿dej mszy œw. odprawia-
my adoracjê Najœwiêtszego Sakra-
mentu. Parafian prosimy, aby poczu-
li siê wewnêtrznie zobowi¹zani, ¿e
podczas 40-godzinnej adoracji ko-
niecznie trzeba w dogodnym czasie
przyjœæ na modlitwê do koœcio³a. Na
adoracjê Najœwiêtszego Sakramen-
tu na godz. 14.00 zapraszamy Para-
fian z Rokowa i Miedznego, na
godz. 15.00 – z ulic na Zaskawiu,
na godz. 16.00 – z ulicy Batorego
i z bloków, z £azówki i z os. Wi-
dok; na godz. 17.00 – os. Piastow-
skie i z ul. Brzostowskiej. Panie
z Zespo³u Charytatywnego zbieraj¹
dziœ ofiary na pomoc zimow¹ dla lu-
dzi biednych. Bóg zap³aæ za pomoc.

2. Jutro i we wtorek dalszy ci¹g 40-
to godzinnego nabo¿eñstwa. Adora-
cja Najœwiêtszego Sakramentu jest od
godz. 9.00 do 18.00. Prosimy prze-
wodników poszczególnych rejonów
o zorganizowanie adoracji wed³ug
porz¹dku zamieszczonego w dzisiej-
szym parafialnym biuletynie. Dzieci
szkolne zapraszamy na adoracjê ju-
tro na godz. 16.00, natomiast m³o-
dzie¿ gimnazjaln¹ we wtorek na
godz. 16.00. Spotkanie Akcji Kato-
lickiej w poniedzia³ek o godz. 16.30

3. W œrodê rozpoczynamy Wielki
Post. Znak posypania g³owy popio-
³em uœwiadamia przemijalnoœæ na-
szego bytowania. Msze œw. w tym
dniu odprawiamy o godz. 6.00,
6.45, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
i 18.00. W tym dniu jest post œcis³y.
Obowi¹zuje on ka¿dego katolika

pomiêdzy 18-tym, a 60-tym rokiem
¿ycia. Post ten dopuszcza przyjêcie
pokarmu bezmiêsnego raz do syta
i dwa razy w ci¹gu dnia lekki posi-
³ek. Post œcis³y jest w Œrodê Popiel-
cow¹ i w Wielki Pi¹tek. Od tego po-
stu nie ma dyspensy. Natomiast we
wszystkie pi¹tki roku obowi¹zuje ka-
tolików w Polsce wstrzemiêŸliwoœæ
od pokarmów miêsnych, a tak¿e po-
wstrzymanie siê od hucznych zabaw.

4. Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po
Mszy Œw. o godz. 8.00 12.00 i 15.00.
Drogê Krzy¿ow¹ odprawiamy
w pi¹tki: dla doros³ych o 8.30 i 17.15,
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.

5. W naszej archidiecezji rozpoczy-
na siê od tej niedzieli okres spowie-
dzi i komunii œw. wielkanocnej. Trwa
on do uroczystoœci Trójcy Przenaj-
œwiêtszej – 3 czerwca.

6. W pi¹tek 24 lutego o godz. 12.30
pielgrzymujemy do £agiewnik wraz
z nawiedzeniem bazyliki jezuickiej
na ul. Kopernika. Koszt przejazdu
15 z³. W sobotê 25 lutego pojedzie-
my do Doliny Koœcieliskiej w Zako-
panem. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt
przejazdu 30 z³.

7. W dniach od 27 do 29 kwietnia
organizujemy pielgrzymkê do Wilna
i sanktuariów pó³nocno-wschodniej
Polski. Koszt 450 z³. Natomiast
w dniach od 28 kwietnia do 4 maja
pielgrzymka do Medjugorje. Koszt
880 z³. Szczegó³y na plakatach.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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ks. Infu³at

Krzy¿ choroby
Bardzo prze¿ywam Dzieñ Chore-

go obchodzony ju¿ dwudziesty raz.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w swo-
jej trosce o chorego og³osi³, i¿ ca³y
Koœció³ w dzieñ 11 lutego, w œwiê-
to Matki Bo¿ej z Lourdes, specjaln¹
uwagê poœwiêci tym, którym braku-
je zdrowia.

Wielokrotnie s³ysza³em, ¿e ten lu-
towy, najczêœciej bardzo zimny
dzieñ, nie jest w Polsce w³aœciwy na
uroczysty obchód tego dnia. Trud-
no jest chorym w mroŸny dzieñ
przemieszczaæ siê z domu do ko-
œcio³a. Wygodniej by³oby, gdyby to
by³ dzieñ letni.

Z pewnoœci¹ ka¿da choroba dla
cz³owieka jest niewygodna. Du¿y
zamêt sprawia w ¿yciu rodziny.
Choroba, zw³aszcza d³uga, niejed-
nokrotnie wyziêbia stosunki rodzin-
ne. Doprowadza cz³owieka obda-
rzonego krzy¿em choroby do osa-
motnienia. Czy¿ Jezus wisz¹cy na
krzy¿u nie prze¿ywa³ tej samotno-
œci? „Czemuœ Mnie opuœci³?” –
skar¿y³ siê do Ojca na Golgocie.
Nie by³o przy Nim ani tych, których
uzdrowi³, nakarmi³, czy wskrzesi³.
Opuœcili Go nawet Aposto³owie.

B³ogos³awiony Jan Pawe³ II za-
pragn¹³, aby Matka Bo¿a z Lourdes,
Uzdrowienie chorych, by³a Pa-
tronk¹ wszystkich, którzy siê Ÿle
maj¹. Od przesz³o ju¿ 100 lat, do
francuskiego sanktuarium przyby-
waj¹ chorzy z ca³ego œwiata,
a zw³aszcza z Europy prosz¹c Naj-
œwiêtsz¹ Mariê Pannê o zdrowie.

Za przyk³adem swego B³ogos³a-
wionego Poprzednika, obecny Pa-
pie¿, co roku pisze specjalne orêdzie
na Dzieñ Chorego. W tym roku prze-
myœlenia swe zatytu³owa³: „Wstañ
i idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a”. Na-
miestnik Chrystusowy zapewnia cho-
rych i niepe³nosprawnych o swej du-
chowej bliskoœci. Przekazuje wszyst-
kim, których dotyka Krzy¿ cierpie-
nia s³owa wielkiej troski i mi³oœci
ca³ego Koœcio³a. Chrystus pochyla³
siê nad materialnymi i duchowymi
chorobami cz³owieka, aby je leczyæ.
Papie¿ podkreœla jak wielk¹ warto-
œci¹ dla cz³owieka chorego jest wia-
ra. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Ten
kto w cierpieniu i chorobie wzywa
Pana, mo¿e byæ pewny, ¿e Jego mi-
³oœæ nigdy go nie opuœci – mi³oœæ
Koœcio³a nigdy go nie zawiedzie.

Benedykt XVI prosi, aby chorzy
korzystali z sakramentów uzdrowie-
nia. Takim s³owem okreœla Sakra-
ment pokuty, Namaszczenia chorych
i Komuniê œw. S¹ one wielk¹ pomoc¹
dla chorego. Serdecznie zachêca, by
te znaki mi³oœci Boga chorzy czêsto
przyjmowali. Pisze: „Sakrament cho-
rych trzeba wykorzystaæ w ró¿nych
sytuacjach ¿yciowych zwi¹zanych
z chorob¹, a nie tylko u kresu ¿ycia”.

Moja d³ugoletnia praktyka duszpa-
sterska podpowiada mi, ¿e w œwia-
domoœci wiernych utar³o siê okreœle-
nie „ostatnie namaszczenie”. Czekaj¹
z tym sakramentem na ostatni od-
dech. Nawet na utratê œwiadomoœci.

Spotka³em podczas tegorocznej ko-
lêdy potwierdzenie mojej opinii. Kie-
dy proponowa³em niektórym, a¿eby
w swojej staroœci i chorobie zapra-
szali ksiêdza z Komuni¹ œw., oni
z du¿ym niepokojem mówili: „Czy
ja ju¿ tak Ÿle wygl¹dam, ¿e bêdê
umiera³? Ludzie na osiedlu – widz¹c
ksiêdza id¹cego do mnie pomyœleli-
by, ¿e ja ju¿ jestem na umarciu – a ja
jeszcze chcê ¿yæ.”

Jak¿e ta postawa jest odleg³a od
prawdy, któr¹ Koœció³ g³osi o roli
Sakramentów w ¿yciu cz³owieka. Po
Soborze Watykañskim II Koœció³
z naciskiem podkreœla, ¿e Sakrament
Chorych jest znakiem Bo¿ej pomo-
cy dla tego, który zmaga siê z cier-
pieniem.

Myœlê, ¿e jeszcze du¿o wody
up³ynie w Skawie, zanim przekona-
my siê do takiego soborowego spoj-
rzenia na Sakrament Chorych. Nie-
ustannie dostrzegamy, jak niektórzy
zdrowi omijaj¹ Sakrament Pokuty,
który s³u¿y do uzdrowienia duszy,
ci sami gdy zachoruj¹ nie bêd¹
chcieli przyj¹æ Sakramentu Namasz-
czenia, który wed³ug Bo¿ej myœli ma
pomagaæ cz³owiekowi w cierpieniu.
Do przyjêcia tych Sakramentów po-
trzebna jest ¿ywa wiara. Cz³owieko-
wi w chorobie towarzyszy lêk,
strach, niepokój, co ze mn¹ bêdzie?

Szczêœliwy cz³owiek, czy to zdro-
wy, czy chory, który ma siln¹ wiarê
i otwiera siê na s³owa Pana Jezusa:
„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, któ-
rzy pracujecie i obci¹¿eni jesteœcie,
a Ja was pokrzepiê”.

Dzieñ Chorego w naszej parafii

W sobotê 11 lutego w naszej bazy-
lice zgromadzi³a siê na mszy œw. du¿a
liczba chorych i starszych. Cz³onki-
nie Zespo³u Charytatywnego przygo-
towa³y oprawê liturgiczn¹. Na mszy
odczytaliœmy list do chorych kardy-
na³a Stanis³awa Dziwisza. Nasz Me-
tropolita wspominaj¹c wielk¹ mi³oœæ
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do cho-
rych pisze w swym liœcie s³owa:
„Pragnê was zapewniæ, ¿e i ja rów-
nie¿ noszê was w swoim sercu. Nie
jestem w stanie spotkaæ siê z ka¿dym
z was osobiœcie, dlatego chcia³bym
przez to s³owo, oraz przez moich
przedstawicieli byæ razem z wami
i dzieliæ wasze troski i smutki. Chcê (ci¹g dalszy na str. 7)

podziêkowaæ wam za wasze modli-
twy i cierpienia ofiarowane za mnie
i biskupów pomocniczych, za Ko-
œció³ krakowski i Koœció³ na ca³ym
œwiecie.”

Po przeczytanym s³owie paster-
skim trzech kap³anów: ks. Pro-
boszcz, o. Tomasz, i ja, udzielaliœmy
osobom chorym i starszym Sakra-
mentu Namaszczenia chorych. Przy-
jê³o go przesz³o 100 osób. Nasi cho-
rzy i starsi – uczestnicy mszy œw.
z wielk¹ wdziêcznoœci¹ patrzyli na
swego ks. Proboszcza, który swoj¹
obecnoœci¹ i szafowaniem Sakra-


