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2. Niedziela Wielkiego Postu

Jan Pawe³ II
Papie¿ Mi³osierdzia
Kanonizacja Jana Paw³a II od-

bêdzie siê 27 kwietnia 2014
roku, w œwiêto Bo¿ego Mi³o-
sierdzia. Powodem naszej rado-
œci jest sama kanonizacja, ale
i data – Niedziela Bo¿ego Mi-
³osierdzia. To, i¿ odbêdzie siê
ona w to Œwiêto, bêdzie w moim
odczuciu dope³nieniem ca³ego
pontyfikatu Jana Paw³a II, któ-
ry by³ znakiem Bo¿ego Mi³o-
sierdzia. Papie¿ po latach przy-

zna³, ¿e orêdzie o Bo¿ym Mi³osierdziu zabra³ z sob¹ z Krakowa do Watykanu i to
doœwiadczenie nieprzypadkowo od pocz¹tku kszta³towa³o Jego pontyfikat. Nie
by³o te¿ przypadkiem, ¿e zmar³ w wigiliê Niedzieli Bo¿ego Mi³osierdzia, ¿e data
beatyfikacji, która te¿ d³ugo nie by³a znana – zosta³a wyznaczona na to Œwiêto.
I dziœ jest podobnie. W ten sposób Jan Pawe³ II kieruje nasz wzrok dalej, na to co
wiêksze od œwiêtoœci og³oszonej tego dnia, na to co wa¿niejsze – na Bo¿e Mi³o-
sierdzie.

Dobrze siê sta³o, ¿e w tym dniu kanonizowany bêdzie równie¿ Jan XXIII, wielka
postaæ w Koœciele i wielki Poprzednik naszego Jana Paw³a II, wadowiczanina.

Pamiêæ o Janie Pawle II siê zmienia. To naturalne. Staje siê mniej emocjonalna,
a bardziej dojrza³a. Dobrze by by³o, aby jej treœci¹ sta³o siê w³aœnie orêdzie
o Bo¿ym Mi³osierdziu. ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

pierwszokomunijnych, wycie-
czek szkolnych, grup parafial-
nych i innych osób odwiedza-
j¹cych to miejsce. Nie zawie-
dli te¿ goœcie z zagranicy, któ-
rzy byli szczególnie wdziêcz-
ni za tê replikê. Oni czêsto
przyje¿d¿aj¹ do Polski jedyny
raz w ¿yciu, wiêc jej brak
oznacza³by niemo¿liwoœæ zo-
baczenia rzeczy osobistych
Ojca Œwiêtego, które przecie¿
tak du¿o mówi¹ o ich w³aœci-
cielu i czyni¹ go szczególnie
obecnym.

Czekamy wiêc na kolejny etap rozwoju kultu b³. Jana Paw³a II oraz na
nowy wygl¹d jego Domu Rodzinnego, który odgrywa tak wielk¹ rolê w za-
znajomieniu siê wielu osób z postaci¹ i duchowoœci¹ naszego Wielkiego Ro-
daka oraz w przygotowaniu na jego kanonizacjê. s. Benedykta Mazur CSFN

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Pogrzeb Œp. Jerzy Remer, ur. 1934r., zam. Tarnobrzeg

Œp. Ryszard Rospond, ur. 1957r., zam. Zaskawie

Œp. Maria Jasek, ur. 1947r., zam. Kraków

Œp. Janina Guzdek, ur. 1931r., zam. Os. XX-lecia

Œp. W³adys³awa Furdzik, ur. 1931r., zam. Os. Wadowity

Œp. Eugenia Peszel, ur. 1928r., zam. Os. XX-lecia

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

Z ob³oku œwietlanego odezwa³ siê g³os:
„To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie”
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO  LI-
STU ŒW.PAW£A  AP. DO TYMOTEUSZA:

Mamy nadziejê w mi³osierdziu Pana.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
RODZAJU: Rdz 12,1-4a

Powo³anie Abrahama na Ojca ludu Bo¿ego

EWANGELIA:  Mt 17,1-9 Przemienienie Pañskie

2Tm 1,8b-10 Bóg nas powo³uje i oœwieca

2. Niedziela Wielkiego Postu - 16 marca 2014

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

moœcie ³¹cz¹cym te dwa domy: dom
rodzinny i dom Bo¿y. Jest to niezwy-
k³e, a zarazem najbardziej naturalne
po³¹czenie miejsc, które – jak ¿adne
inne – pozostawiaj¹ g³êboki œlad
w sercu cz³owieka.” A ¿e dom ro-
dzinny jest tu¿ obok koœcio³a para-
fialnego wiêc i ta œwi¹tynia szybko
zamieni³a siê w bazylikê, w której
zw³aszcza w okresie letnim jedna
Msza Œwiêta odprawiana jest po dru-
giej i to w coraz innym jêzyku.
Ks. infu³at Jakub Gil zadba³ o to, aby
bazylika piêknia³a z roku na rok i sta-
wa³a siê coraz bardziej papieska,
a tak¿e coraz bardziej otwarta na po-
trzeby przybywaj¹cych pielgrzy-
mów. Przygotowa³ te¿ kaplicê, któ-
ra czeka³a gotowa, aby w odpowied-
nim momencie zamieszka³ w niej na
nowo poœród nas Jan Pawe³ II
w swoich relikwiach.

Rok œmierci Ojca Œwiêtego by³
szczególnie wyj¹tkowy. Wadowice
sta³y siê jednym z miejsc prze¿ywa-
nia tej ogólnoœwiatowej ¿a³oby,
a liczby odwiedzaj¹cych z setek ty-
siêcy rocznie zamieni³y siê w milio-
ny. Dom Rodzinny z trudem móg³
pomieœciæ wszystkich pragn¹cych go
odwiedziæ tak, ¿e a¿ by³a potrzebna
pomoc Stra¿y Miejskiej w utrzyma-
niu porz¹dku.

Potrzeba przebudowy muzeum
i dostosowania go do dzisiejszych
potrzeb postawi³a pytanie: „Co sta-

nie siê z rzeszami odwiedzaj¹cych
Wadowice skoro ta modernizacja po-
trwa kilka lat. Wtedy powsta³a myœl
o powstaniu Wystawy pt. „Skarb Mo-
jego ¯ycia. Replika Domu Rodzin-
nego Jana Paw³a II.” Replika zaist-
nia³a w budynku Domu Katolickie-
go przy Bazylice w Wadowicach,
który przecie¿ pamiêta Karola Woj-
ty³ê jako ministranta, sportowca i ak-
tora. Na sali ze scen¹, na której Ka-
rol stawia³ pierwsze kroki w swojej
karierze aktorskiej zosta³y zbudowa-
ne trzy pomieszczenia odpowiadaj¹-
ce wielkoœci¹ kuchni, sypialni i salo-
nikowi w mieszkaniu Wojty³ów.
Wystawê poprzedzono wizualizacj¹
powstaj¹cego muzeum i zdjêciami z
pierwszej wystawy, aby nie straciæ
ci¹g³oœci Domu Rodzinnego. W re-
plice obok sprzêtów z przedwojen-
nego mieszkania Wojty³ów mo¿na
by³o obejrzeæ rzeczy osobiste Ojca
Œwiêtego, które po beatyfikacji sta³y
siê relikwiami drugiego i trzeciego
stopnia. Wystawê od strony graficz-
nej ubogaci³y powiêkszone zdjêcia
z albumu rodzinnego, a na scenie de-
koracja do sztuki pt. „Antygona”
wraz z g³osem Ojca Œwiêtego z 1999
roku opowiadaj¹cym o tym przedsta-
wieniu.

Pielgrzymi nie zawiedli nie prze-
straszyli siê remontów w Domu Ro-
dzinnym Jana Paw³a II, a replika
szybko wype³ni³a siê gwarem dzieci

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Ku pamiêci
Monstrancja, któr¹ zakupiliœmy jako wotum dla Matki Bo¿ej Jasnogórskiej

jest w dzisiejsz¹ niedzielê 16 marca do ogl¹dniêcia w kaplicy b³og. Papie¿a.
Monstrancjê tê przeka¿emy na Jasn¹ Górê podczas Apelu 16 kwietnia 2014
roku. Na stopie wewnêtrznej monstrancji jest wygrawerowany napis: „Wotum
wdziêcznoœci wadowiczan dla Królowej Polski za Jana Paw³a II. Wadowice,
16.04.2014 rok.”     X JG

1. W tym tygodniu rozpoczynaj¹
siê rekolekcje wielkopostne dla dzieci
i m³odzie¿y ze Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum z ul. Sienkiewicza oraz
z I LO im. M. Wadowity.

2. W miesi¹cu marcu oddajemy
szczególn¹ czeœæ œw. Józefowi.
W naszej bazylice codziennie po mszy
œw. o godz. 7.30 litania do œw. Józefa.

3. We wtorek spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej o godz. 17.00

4. W œrodê 19 marca uroczystoœæ
odpustowa u o.o. Karmelitów na
Górce. Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz
odprawi mszê œw. o godz. 8.00.
W tym dniu o godz. 16.30 zebranie
Akcji Katolickiej.

5. Przypominamy, ¿e w okresie
Wielkiego Postu nabo¿eñstwo Gorz-
kich ¯ali odprawiamy w niedziele

o godz. 17.00, natomiast Droga
Krzy¿owa w pi¹tki o godz. 8.30
i 18.30 – na któr¹ szczególnie zapra-
szamy m³odzie¿, dla dzieci o 17.00
oraz w niedziele o godz. 16.15. Ko-
ronka do Bo¿ego Mi³osierdzia w na-
szej bazylice po Mszach Œw. o godz.
8.00 i 12.00 oraz o godz. 15.00 Za-
chêcamy wiernych do udzia³u
w tych pokutnych nabo¿eñstwach.

6. Zapraszamy na pielgrzymkê do
£agiewnik wraz z uczestnictwem we
mszy œw. jubileuszowej w katedrze
wawelskiej 28 marca. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20z³. Natomiast
do Doliny Chocho³owskiej pojedzie-
my w sobotê 12 kwietnia. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt 30 z³.
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Poniedzia³ek 17 marca
  6.00 Œp.Stefan, Rozalia, Aniela Madoñ
  6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
  7.30 Œp. Adolf Walczak, Maria, Stanis³aw,

Józef Kubiccy
  8.00 Œp. Józefa i Stefan Kois
12.00 Œp. Jan Szwed - 2 r.œm., Danuta Szwed
18.00 Œp. Józef Piskorz

Œp. Danuta Bukowska

Wtorek 18 marca
  6.00 Œp. Zbigniew K³aput
  6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
  7.30 Œp. ks. Józef Pêdziwiatr z rodzicami

i rodzeñstwem
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Józef Nowakowski
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefy w 81 r. urodzin

Dziêkczynna za 80 lat ¿ycia z proœb¹
o b³. Bo¿e i ³aski w dniu imienin dla Józefa

Œroda 19 marca
  6.00 Œp. Józefa Witek
  6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e Józefa Mika
  7.30 Œp. Jan i Maria Wolczko
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Józef Rajda
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Edward Gurdek
Œp. Józef Warcha³
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Anna Stanaszek
Œp. Czes³aw Stanaszek
Œp. Paulina, Miko³aj Warcha³
Œp. Janina, Józef Babiñscy
Œp. Józef Warmuz
Œp. Kazimierz Kolber
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Marian Paluchowski
Œp. Stanis³awa Musia³
Œp. Maria Putek
Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
Œp. Józefa Bizoñ
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Bronis³awa Grzybczyk

Œp. Joanna Szczurek
Œp. Krzysztof Witek Kwiatkowski - 2 r.œm.
Œp. Julian Flasz
Œp. Franciszka Fia³kowska
Œp. Walentyna Snopek
Œp. Ryszard Rospond
Œp. Maria i Micha³ Kowalczyk, syn Józef,
córka Maria z mê¿em Stefanem

Czwartek 20 marca
  6.00 Œp. Krystyna Gurdek
  6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
  7.30 Œp. Maria Putek
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Józef Warmuz
18.00 Œp. Józef Krupa

Œp. Józef Twardowski - 11 r.œm.

Pi¹tek 21 marca
  6.00 O b³. Bo¿e dla ks. Paw³a
  6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
  7.30 Œp.  Tadeusz Palichleb

Œp. Gigi
 8.00 Œp. Jerzy Jaglarz - 26 r.œm. i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Jerzy Mirowski
18.00 Œp. Józef Piskorz

Œp. Zbigniew K³aput

Sobota 22 marca
  6.00 Œp. Józef Zamys³owski i rodzice
  6.45 Œp. Helena Broda, Irena Laskowska
  7.30 Œp. Stanis³aw Gregorarz
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefa Mika

Œp. Stanis³aw Wawro - 5 r.œm. i ziêæ œp. Józef
Nalborczyk - 7 r.œm.

12.00 Œp. Krzysztof Kurek
18.00 Œp. Józef Wróblewski, syn Maciej - 19 r.œm.

Œp. Józef Piskorz

III Niedziela Wielkiego Postu 23 marca
  6.00 Œp. Franciszka Fia³kowska
  7.30 Œp. Józef Piskorz

Œp. Jan Medoñ
 9.00 Œp. Maria Mrowiec
 9.00 Roków: Œp. Jan Kurek - 4 r.œm.
10.30 Œp. Stanis³aw Gregorarz
12.00 Œp. Danuta Bukowska
13.30 Œp. Józef Lurka i Józef Sowa
18.00 Œp.  Józef Odrzywolski

P i ê kn y  r o z d z i a ³
W najbli¿szy czwartek 20 marca

koñczy siê piêkna historia repliki
domu papieskiego w kaplicy domu
parafialnego. Warto
przypomnieæ pewne
szczegó³y tej bogatej,
jak dotychczas trzech
rozdzia³owej  historii.

Pierwszy rozdzia³
rozpocz¹³ siê od roku
1984 i trwa³ do wrze-
œnia 2010 roku. Wiel-
ki wk³ad w powstanie
tego miejsca pamiêci
w³o¿y³ ks. infu³at
Edward Zacher. Siostry nazaretanki
z ogromn¹ mi³oœci¹ troszczy³y siê
o dobre funkcjonowanie tej niezwy-
k³ej relikwii papieskiej. W tym cza-
sie nie brano pod uwagê, ¿e dom ten
jest w³asnoœci¹ ¯yda. Podczas trze-
ciej pielgrzymki do Wadowic 16
czerwca 1999 roku Ojciec Œwiêty
przypomnia³ historiê swego domu.
Po tej wizycie natychmiast  zg³osi³
siê ¿ydowski w³aœciciel. Do 2006
roku by³ w³asnoœci¹ Yechiela Ba³a-
mutha – spadkobiercy przedwojen-
nego w³aœciciela. PóŸniej kupi³ go
biznesmen Krzysztof Krauze, który
w kwietniu 2009 roku przekaza³ dom
krakowskiej Kurii. W paŸdzierniku
2009 roku Kardyna³ S. Dziwisz, Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Z. Zdrojewski, Krakowski
Urz¹d Marsza³kowski M. Nawara,

Burmistrz Wadowice E. Filipiak pod-
pisali umowê – list intencyjny, w któ-
rym dom sta³ siê instytucj¹ wspó³fi-

nansowan¹ przez po-
wy¿szy organa.

Drugi rozdzia³ histo-
rii  domu trwa³ od
wrzeœnia 2010 do 20
marca 2014 roku. Pa-
rafia bardzo, przez
wypo¿yczenie kapli-
cy, przys³u¿y³a siê do
zaistnienia dalszych
losów pamiêci domu
papieskiego.

Z koñcem roku 2009 dowiedzia³em
siê, ¿e ofiarowany Arcybiskupowi
krakowskiemu przez Krzysztofa
Krauzego dom papieski bêdzie pod-
dany generalnemu remontowi i dla-
tego bêdzie zamkniêty dla zwiedza-
j¹cych. By³em wstrz¹œniêty t¹ de-
cyzj¹. Pamiêta³em o przybywaj¹cych
pielgrzymach. Nie mo¿na ich stawiaæ
przed k³ódk¹ wisz¹c¹ na drzwiach.
W tym czasie papieskie eksponaty
z domu bêd¹ umieszczone w specjal-
nych workach w archiwum. Bola³o
mnie, ze przez d³ugi okres ludzie przy-
bywaj¹cy z bliska, a tak¿e z daleka –
czêsto z ró¿nych krajów œwiata, bêd¹
pozbawieni czytelnego znaku –
domu – bliskoœci z Papie¿em. W dzie-
ciñstwie ros³em w atmosferze, ¿e kie-
dy kogoœ spotka³o nieszczêœcie i spa-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

li³ mu siê dom, to wtedy jego domow-
nikom nale¿a³o zrobiæ miejsce
w domu rodzinnym Przyjmowali-
œmy pogorzelców. Pamiêta³em te¿,
ze jako ma³e dziecko by³em poru-
szony bezdomnoœci¹ powstañców
warszawskich, którzy przybyli
w nasze okolice.

Czy¿ naszemu zmar³emu Wybrañ-
cowi nie nale¿y udostêpniæ izby pa-
miêci? Nie wolno na czas remontu
znaków pamiêci papieskiej przecho-
wywaæ w zamkniêtym pomieszcze-
niu. One musz¹ dalej ¿yæ. Rozma-
wia³em w tej sprawie z ks. kard.
Dziwiszem i prosi³em go, ¿eby za-
decydowa³, aby papieskie pami¹tki
by³y udostêpnione zwiedzaj¹cym.
Zapyta³ mnie: „Gdzie masz takie
miejsce?” Odpowie-
dzia³em: „Najlepsz¹
lokat¹ bêdzie kaplica
domu parafialnego. Z
ni¹ by³ zwi¹zany m³o-
dy Karol Wojty³a.” Ks.
Kardyna³owi, nasze-
mu Metropolicie
spodoba³a siê moja ar-
gumentacja. Zobowi¹-
za³ ks. Dyrektora po-
wstaj¹cego muzeum
ks. Paw³a Danka, aby opracowa³ pro-
jekt adaptacji kaplicy domu parafial-
nego na ten cel.

Od pocz¹tku sierpnia 2010 roku
przyst¹piono do przebudowy kapli-

cy do celów muzealnych. Ks. Dy-
rektor Pawe³ Danek, znawca tematu
– zaproponowa³ doskona³y projekt
zaadaptowania du¿ej parafialnej ka-
plicy na przybli¿enie odwiedzaj¹cym
pielgrzymom mieszkania rodziny
Wojty³ów wraz z mo¿liwoœci¹ obej-
rzenia pami¹tek z jego ¿ycia. W po-
³owie wrzeœnia 2010 roku, kiedy
dom papieski na ul. Koœcielnej z po-
wodu zbli¿aj¹cego siê remontu zo-
sta³ zamkniêty – udostêpniono zwie-
dzaj¹cym replikê domu w kaplicy pa-
rafialnej. 5 paŸdziernika 2010 roku
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz wraz
z Wiceministrem Kultury P. ̄ uchow-
skim, Marsza³kiem Ma³opolski
M. Nawar¹ i Burmistrzem Wadowic
E. Filipiak podpisywali akt erekcyj-
ny nowego muzeum papieskiego.
Remont mia³ trwaæ dwa lata i kosz-

towaæ 20 mln z³otych.
Trzeci rozdzia³ roz-

pocznie siê 9 kwietnia
2014 roku. W tym dniu
ks. kard. Stanis³aw Dzi-
wisz dokona uroczyste-
go otwarcia nowego
muzeum domu papie-
skiego w Wadowicach.
W przededniu kanoni-
zacji rozpocznie siê

trzeci rozdzia³ pisania historii tego
domu, w którym przez 18 lat miesz-
ka³ przysz³y œwiêty.

Œwiêty Papie¿u Janie Pawle II
opiekuj siê swoim domem!

Trzydzieœci lat przygotowañ do kanonizacji

Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II zosta³ udostêpniony do
zwiedzania 18 maja
1984 roku w dniu 64
rocznicy urodzin Papie-
¿a Polaka. Organizacj¹
pierwszej wystawy
zaj¹³ siê ks. infu³at
Edward Zacher, kate-
cheta Karola Wojty³y
z wadowickiego gimna-
zjum, który jako pro-
boszcz goœci³ swego
ucznia podczas pierwszej wizyty
Ojca Œwiêtego do Wadowic w 1979
roku. We wspó³pracy z ks. kardyna-
³em Franciszkiem Macharskim przy-
gotowa³ potrzebne pomieszczenia
i zgromadzi³ pierwsze eksponaty.
Wystawê opracowa³ p. Marek Ro-
stworowski, a swoj¹ troskliw¹
opiek¹ otoczy³y j¹ siostry nazaretan-
ki, które Karol Wojty³a spotka³ na
swojej drodze ju¿ w pierwszych la-
tach ¿ycia.

Wadowice nawiedzane przez coraz
wiêksze liczby pielgrzymów i tury-
stów stawa³y siê wa¿nym miejscem
obok Krakowa, w którym mo¿na
poznaæ szczegó³y z ¿ycia Jana Paw-
³a II i miejsca z nim zwi¹zane oraz
zbli¿yæ siê do jego osoby i naucza-
nia. W pewnym sensie w ten sposób
tworzy³y siê zrêby kultu b³ogos³a-
wionego, a wkrótce œwiêtego Jana

Paw³a II. Przecie¿ dzisiaj nikogo nie
dziwi, ¿e ktoœ wybiera siê na piel-

grzymkê czy wyciecz-
kê w³aœnie do Wado-
wic i ¿e Wadowice s¹
na liœcie ofert ró¿nych
biur podró¿y na ca³ym
œwiecie. A Wadowice
to nie ¿adne cudowne
miejsce jak Jasna
Góra czy Fatima, ale
coraz bardziej takim
siê staj¹ g³ównie ze

wzglêdu na szczególnie skuteczne
orêdownictwo ich Wielkiego Roda-
ka. Tutaj przyje¿d¿a³o i wci¹¿ przy-
je¿d¿a siê dla Jana Paw³a II, bez
wzglêdu na to czy Koœció³ zd¹¿y³
go ju¿ og³osiæ œwiêtym czy nie.
W³aœciwie nie wiadomo kiedy mi-
³oœæ i szacunek do tego wyj¹tkowe-
go cz³owieka zamieni³y siê w ho³d
i nabo¿eñstwo do œwiêtego miesz-
kañca i patrona Wadowic.

„Z wielkim wzruszeniem patrzê na
to miasto lat dzieciêcych” mówi³ Oj-
ciec Œwiêty w 1999 roku  i z takim
w³aœnie wzruszeniem przybywaj¹
tutaj ogromne rzesze odwiedzaj¹cych
z ca³ego œwiata, jakby chcieli siê za-
nurzyæ w tej atmosferze, która wy-
da³a na œwiat takiego wielkiego cz³o-
wieka. I dalej mówi³ „…Opatrznoœæ
pozwoli³a mi dziœ stan¹æ jakby na po-

(ci¹g dalszy na str. 7)


