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Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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œci, zawsze z³¹czony ze swym krzy¿em cierpienia i staroœci.
B. Warmuz
El¿bieta i Kamil Sabuda
Aneta i Zbigniew Grobelni

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI RODZA- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
JU: Rdz 9, 8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie

LISTU ŒW.PIOTRA APOSTO£A:
1 P 3, 18-22
Woda chrztu nas ocala

Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych.

EWANGELIA:
Mk 1, 12-15 Jezus by³ kuszony przez szatana, anio³owie zaœ Mu us³ugiwali
Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê. Czterdzieœci dni przeby³ na pustyni, kuszony przez szatana. ¯y³ tam wœród zwierz¹t, anio³owie zaœ Mu
us³ugiwali. Po uwiêzieniu Jana przyszed³ Jezus do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹. Mówi³: „Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”.
Oto s³owo Pañskie

„

I

nie dopuœæ, abyœmy ulegli pokusie” £k 11,4

Chrzest JEZUSA by³ JEGO ujawnieniem siê. Po nim, aby rozpocz¹æ
misjê g³oszenia Królestwa Bo¿ego
udaje siê na pustyniê. Chce siê
przygotowaæ dobrze do tego, co
BÓG MU powierzy³ - g³oszenia
„Królestwa Bo¿ego”. Pewnie mówi³
Aposto³om, ¿e by³ kuszony. Mo¿e,

dlatego w Modlitwie Pañskiej zawar³ ten zwrot o kuszeniu. JEZUS
dobrze wiedzia³, ile zaparcia kosztuje przeciwstawienie siê szatanowi. PANIE, nie dopuœæ, abyœmy ulegli pokusie. Pomó¿ przeciwstawiæ
siê szatanowi.
Ks. St. Gorgol

1. Niedziela Wielkiego Postu - 26 lutego 2012
1. W okresie Wielkiego Postu nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali odprawiamy w niedziele o godz. 17.00, natomiast Drogê Krzy¿ow¹ o godz.
16.15. W pi¹tki uczestniczymy
w Drodze Krzy¿owej: doroœli
o godz. 8.30 i 17.15, dzieci o godz.
16.45, a m³odzie¿ o godz. 18.30.
Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy codziennie po Mszy Œw.

o godz. 8.00, 12.00, oraz o godz.
15.00. Zachêcamy wiernych do udzia³u w tych pokutnych nabo¿eñstwach.
2. Jutro po mszy œw. o godz. 18.00
spotkanie Szko³y Modlitwy b³og.
Jana Paw³a II.
3. W œrodê na nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30 modlimy siê o dobre
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liœmy na platformê widokow¹ na 46
metrze, ogl¹daliœmy panoramê Krakowa. Nad wejœciem do niej by³ pomnik Ojca Œwiêtego, stoj¹cego na
³odzi i trzymaj¹cego w jednej rêce
go³¹bka, symbol pokoju.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

kanu, a na niej ksiêgê z relikwiami
b³ogos³awionego. W innym pomieszczeniu widzieliœmy sarkofag
z cia³em kardyna³a Andrzeja Deskura, przyjaciela Papie¿a. Z Centrum
b³. Jana Paw³a II pojechaliœmy do
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia.
Modliliœmy siê w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Potem przeszliœmy do
bazyliki, gdzie Pani Maria objaœni³a
nam symbolikê g³ównego o³tarza.
Zeszliœmy do dolnej czêœci œwi¹tyni
do kaplic: wêgierskiej (Œwiêtych
Obcowanie), greko-katolickiej (œw.
Andrzeja Aposto³a), niemieckiej
(Krzy¿a œw.), s³owackiej (Matki Bo¿ej Bolesnej), oraz w³oskiej (œw. Siostry Faustyny). O ka¿dej z nich opowiada³a nam Pani Maria. Atrakcj¹
by³ wyjazd wind¹ na wie¿ê, która ma
76 metrów wysokoœci, my wyjecha-

Byliœmy te¿ w kaplicy klasztornej,
w której znajduje siê obraz Mi³osiernego Jezusa i relikwie œw. Siostry
Faustyny. Do tej kaplicy przychodzi³
siê modliæ Karol Wojty³a, gdy pracowa³ w czasie okupacji w pobliskim
Solvayu. Odwiedziliœmy miejsca,
w których by³ b³. Jan Pawe³ II w ró¿nych okresach swego ¿ycia.
Po powrocie do Wadowic w jednej
z sal domu parafialnego otrzymaliœmy certyfikaty uczestnictwa
w wycieczce, upominki. Po pysznym
podwieczorku odby³ siê konkurs wiedzy o wycieczce ze wspania³ymi nagrodami.
Bart³omiej Banaœ

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y
Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Tymon Walczak, syn Zbigniewa i Marzeny
Klara Tyralik, córka Krzysztofa i Agnieszki

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

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

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.

Tadeusz Baca, ur. 1922r., zam. ul. Wadowity
Stanis³aw Zajdel, ur. 1940r., zam. ul. Krakowska
Micha³ Mytnik, ur. 1982r., zam. ul. Lwowska
Franciszek Ziaja, ur. 1929r., zam. Zygodowice
Maciej Chmura, ur. 1937r., zam. Os. Westerplatte
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Poniedzia³ek 27 lutego
6.00 Œp. Maria Rajda
6.45 Œp. Weronika Zmys³owska
7.30 Œp. Tadeusz Nidecki, W³adys³aw Nidecki
8.00 Œp. Janina Cieœlawska
12.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
18.00 Œp. Wojciech Baran - 20 r. œm.
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Marianna Kud³acik
Wtorek 28 lutego
6.00 Œp. Antonia Przybylska
Œp. Maria Rajda
6.45 Œp. Marianna Kud³acik
7.30 Œp. Józefa Kie³taczyñska
8.00 Œp. Weronika Zmys³owska
12.00 Œp. Janina Cieœlawska
18.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Ludwik Szczurek
Œroda 29 lutego
6.00 Œp.Kazimierz Kozie³,
Œp. Helena i Kazimierz Sarnecki
6.45 Œp. Józefa Kie³taczyñska
7.30 Œp. Weronika Zmys³owska
8.00 Œp. Zofia Tatar - 3 r. œm. i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Janina Stawowy
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O uzdrowienie Kubusia za wstawiennictewm NMP i B³. Jana Paw³a II
Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Ludwik Szczurek
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. Jan Ochman
Œp. Stanis³aw Zajdel
Œp. Franciszek Ziaja
Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Janina Cieœlawska
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Intencje mszalne:
Czwartek 1 marca
6.00 Œp. Marianna Kud³acik
6.45 Œp. Weronika Zmys³owska
7.30 Œp. Janina Cieœlawska
8.00 O b³og. Bo¿e dla ks. Opiekuna i cz³onków
Honorowej Stra¿y Po¿arnej i ich Rodzin
oraz o rozwój tej Wspólnoty
12.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
18.00 Œp. Franciszek Lach
Œp. Ludwik Szczurek
Pi¹tek 2 marca
6.00 Œp. Weronika Zmys³owska
6.45 Œp. Józefa Kie³taczyñska
7. 30 Œp. Kornelia Kowalczyk
Œp. Antonia Przybylska
8.00 Przeb³agalna za grzechy ca³ego œwiata
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
16.30 Œp. Ró¿a Wiœniewska
18.00 Œp. Ludwik Szczurek
O zdrowie i b³og. dla Anety Dylowicz
Sobota 3 marca
6.00 Œp. Ludwik Szczurek
6.45 Œp. Janina Cieœlawska
7. 30 Œp. Jan Medoñ - 8 r. œm.
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw
Niepokalanemu sercu Matki Bo¿ej oraz
o b³og. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
12.00 Za Koœció³ œw., Papie¿a Benedykta XVI,
o rych¹ Kanonizacjê Jana Paw³a II
za duchowieñstwo, Radia Maryja i TV Trwam
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Emanuel Luftglas
Niedziela 4 marca
Druga Niedziela Wielkiego Postu
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Kazimiera Laskowska
Œp. Rozalia Majtyka
9.00 Œp. Ryszard Malec - 10 r. œm.
10.00 Roków:
10.30 Œp. Helena Kap³on
12.00 Œp. Józef i Anastazja Drapa
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Róza Wiœniewska

prze¿ycie rekolekcji wielkopostnych.
Obowi¹zkiem ka¿dego katolika jest
uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych. Prosimy o udzia³ doros³ych, m³odzie¿y i dzieci.
4. W pierwszy czwartek zapraszamy na godzinê œwiêt¹ po mszy œw.
o godz. 8.00.
5. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii
Œw. wynagradzaj¹cej. Spowiadamy
od godz. 6.00 do 8.00, od 9.00 do
12.00 i od 16.00 do 18.00. Dla dzieci szkolnych Msza Œw. o godz.
16:30. W pierwszy pi¹tek kancelaria parafialna nieczynna. W tym
dniu, 2 marca, na mszê œw. o godz.
18.00 zapraszamy wiernych na modlitwê za nasze miasto oraz o rych³¹
kanonizacjê b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II. Marcowy Wieczór Papieski poprowadzi Szko³a
Podstawowa z Barwa³du Górnego.
6. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców,
którzy spodziewaj¹ siê potomstwa,
jak równie¿ cz³onków Rycerstwa
Niepokalanej. W tym dniu odwiedzamy chorych i starszych z Komuni¹ Œw. O godz. 17.30 rozpocznie
siê Wieczór Jana Paw³a II.
7. W miesi¹cu marcu oddajemy
specjaln¹ czeœæ œw. Józefowi.
W naszej bazylice codziennie po
mszy œw. o godz. 7.30 odmawiamy
litaniê do œw. Józefa.

marca od godz. 16.00 oraz
w pierwsz¹ i drug¹ niedzielê,
04. i 11. marca na mszy œw. o godz.
9.00 i po niej spotkanie w domu parafialnym, a nie jak dotychczas przez
cztery kolejne niedziele.
9. Przysz³a niedziela jest dniem
modlitw, postu i solidarnoœci z misjonarzami. Przy koœciele zbieramy ofiary na pomoc polskim misjonarzom.
Jest to tzw. zbiórka Ad gentes.
10. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachêca do nabywania baranków wielkanocnych, a tak¿e skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina sk³ada ofiary, które
przyniesie do koœcio³a w Wielki
Czwartek
11. Przewodników poszczególnych
rejonów, którzy prowadzili adoracjê
zapraszam na spotkanie do Klubu
pod Plebani¹ w œrodê o godz. 18.30.
12. Œwiêci tego tygodnia:
w przysz³¹ niedzielê œwiêto œw. Kazimierza, królewicza, patrona archidiecezji krakowskiej.
13. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
14. Na nadchodz¹cy tydzieñ Wielkiego Postu wszystkim Parafianom
¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.

8. Dni skupienia dla narzeczonych
bêd¹ w naszej parafii w marcu,
w pierwsz¹ i drug¹ sobotê, 03. i 10. -3- /-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Troska o zdrowie
We wspó³czesnej Polsce panuje
duch niezwyk³ej krytyki. Wszystko
nic nie warte. Wszêdzie ba³agan,
malwersacje, zak³amanie, przekrêty, korupcja. Totalny kryzys. Dotyczy on ró¿nych zawodów, powo³añ.
Ogarnia ¿ycie ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, religijne. Wszêdzie widaæ bagno.
Zas³u¿ony dla ¿ycia religijnego
i spo³ecznego ks. Jan Zieja, w jednym z kazañ, pos³u¿y³ siê lapidarnym dialogiem: „Mówi Stasiek: Ÿle
jest na œwiecie. A na to Janek: wiesz
co Stasiek, poprawmy siê oba, a bêdzie lepiej”. Jest to ewangeliczna recepta na osuszenie bagna, w którym
¿yjemy.
W tym ogólnym krytykanctwie
nie mamy nawet si³, aby zauwa¿yæ,
¿e wiele piêknych lilii roœnie na bagnie. Wci¹¿ nie widzimy piêkna lilii, tylko czujemy grz¹skoœæ rozmok³ej ziemi.
Choæ tak narzekamy na wielki
ba³agan w s³u¿bie zdrowia i nosimy du¿y ¿al, ¿e cz³owiek chory
w naszym spo³eczeñstwie nie jest
objêty nale¿yt¹ trosk¹, to jednak bardzo bym chcia³ przypomnieæ postaæ
wielkiego lekarza, prof. Andrzeja
Szczeklika, którego w ostatnim miesi¹cu po¿egnaliœmy. Krakowski
s³awny medyk wyznawa³ i realizowa³ takie credo: „Lekarz przy chorym powinien siedzieæ, nosiæ go
w sobie, nie rezygnowaæ. Trzeba
wracaæ do chorego, œniæ o nim w -4-

nocy, polecieæ do niego rano, pójœæ
tam po po³udniu. To dla mnie najwa¿niejsze – upór w zmaganiu siê z chorob¹”. Do rozwik³ania zagadki, jak¹
jest ka¿da choroba, podchodzi³ najpierw od strony pacjenta, staraj¹c siê
poznaæ jego historiê. Wed³ug profesora Szczeklika w sztuce leczenia
ludzi ogromnie wa¿na jest rozmowa
z pacjentem. Jêzyk, w³aœciwe s³owa,
które pomaga³y mu wyci¹gn¹æ z pacjenta tajemnice choroby. Chory powinien byæ przekonany, ¿e od strony lekarza nie zostanie sam. Kluczowe jest wzbudzenie zaufania. Wed³ug
Profesora wielk¹ sztuk¹ leczenia ludzi by³o traktowanie podmiotowe
pacjenta, a nigdy przedmiotowe. Lekarz powinien wiedzieæ, ile powiedzieæ, jakich s³ów u¿yæ, kiedy siê
zatrzymaæ, bo mo¿e nie ka¿dy potrzebuje ca³ej wiedzy. Powinien budziæ w chorym nadziejê. Na jednym
z wyk³adów powiedzia³ takie piêkne
zdania: „Widzia³em lekarzy, m¹drych
lekarzy – klinicystów, którzy masê
rzeczy wiedzieli o nowotworach, a do
koñca czekali na wiadomoœæ, ¿e rak
ustêpuje. Czy oni chcieli siê ok³amywaæ? Nie przypuszczam. Oni po prostu do koñca mieli nadziejê”.
W lutym tego roku na cmentarzu
salwatorskim zosta³ pochowany ten
74-letni wielki krakowski humanista.
Przyjaciel b³ogos³awionego papie¿a
Jana Paw³a II. Broni³ ¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej œmierci. Od strony naukowej ukazywa³

o zdrowie cia³a i duszy to wielki obowi¹zek ka¿dego cz³owieka. Nie dopuszczaæ do choroby tak fizycznej
jak i duchowej – to pierwsza powinnoœæ ka¿dego z nas. Gdy ona jednak nas dopadnie trzeba siê leczyæ.
Nie mamy w¹tpliwoœci, co do szukania pomocy u lekarzy, w szpitalach. Czêsto jednak mamy wielkie
zaniedbania, gdy chodzi o przyznanie, ¿e ja duchowo chorujê. Jestem
obci¹¿ony grzechem. Nie mam
ochoty na szukanie pomocy w ratowaniu mojej duszy.

wielkie z³o, tak aborcji jak i zap³odnienia in vitro. Niszczenie ¿ycia ludzkiego uznawa³ za wielka tragediê
wspó³czesnych czasów. Tych, którzy
s¹ propagatorami aborcji oraz sztucznego zap³odnienia w probówce uwa¿a³ za wrogów ludzkoœci.
Wspominaj¹c piêknego cz³owieka,
który leczy³ chorego cz³owieka, myœlê o jego podstawowej zalecie – on
kocha³ pacjenta. By³ nim przejêty.
Wykorzystywa³ swoj¹ ogromn¹ fachow¹ wiedzê, aby mu pomóc powróciæ do zdrowia. Mówi³o siê o nim,
¿e do po³udnia jest w swojej klinice
wœród chorych, a po po³udniu czyta,
doœwiadcza, aby pog³êbiæ wiedzê
medyczn¹.

Trzeba koniecznie w okresie Wielkiego Postu ¿yæ s³owem Jezusa,
która mówi: „Có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby ca³y œwiat pozyska³,
a na duszy szkodê poniós³. Co da
cz³owiekowi w zamian za duszê.”.
Nieustannie pamiêtaæ zachêtê Œwiêtych: „Jedn¹ mam duszê i tê zbawiæ muszê”.
ks. Infu³at

Czas Wielkiego Postu to okres leczenia cz³owieka. Po raz kolejny
uœwiadamiamy sobie, ¿e najwa¿niejsze dla cz³owieka to zdrowie, nie tylko cielesne, ale i duchowe. Troska

Œladami ks. Karola Wojty³y – Papie¿a Jana Paw³a II
Uczestnikowi wycieczki, Bartkowi
Banaœ, zorganizowanej dziêki wadowickim Przewodnikom dnia 14 lutego 2012 roku utkwi³y nastêpuj¹ce
wydarzenia.
W o³tarzu dolnego koœcio³a Centrum Jana Paw³a II znajduje siê
umieszczona w bryle kryszta³u ampu³ka z krwi¹ b³ogos³awionego Ojca
Œwiêtego. Na œcianach kaplicy znajduje siê 6 obrazów przedstawiaj¹cych
b³. Jana Paw³a II w ró¿nych sanktuariach maryjnych: w Kalwarii Ze-

brzydowskiej, Fatimie, Mariazell,
Altotting, Lourdes, Czêstochowie.
Miejsca te wywar³y wielki wp³yw na
¿ycie Papie¿a. Na g³ównej œcianie
by³a namalowana postaæ Ojca Œwiêtego w otoczeniu Œwiêtych, których
podniós³ do godnoœci œwiêtoœci.
Nastêpnie przeszliœmy do kaplicy
kap³añskiej, wzorowanej na krypcie
œw. Leonarda na Wawelu. Poœrodku
kaplicy umieszczono marmurow¹
p³ytê z grobu Jana Paw³a II z Waty-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

