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2. Niedziela Wielkiego Postu
Modlitwa wielkopostna - Zobaczyæ bardziej potrzebujacych
Panie,
gdy jestem biedny, przyœlij mi kogoœ, kto potrzebuje pieniêdzy;
gdy nie mam czasu, przyœlij mi kogoœ, kto potrzebuje pomocy;
gdy brak mi odwagi, przyœlij mi kogoœ, kto potrzebuje otuchy;

Chrzest Œw.

gdy pragnê, aby ktoœ siê o mnie atroszczy³, przyœlij mi kogoœ, kto otrzebuje opieki;
Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Olivia Kalamus, córka Roberta i Agnieszki
Kornelia Maria Glanowska, córka Dawida i Aleksandry
Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Andrzej Pawlik, ur. 1954 r., zam. ul. Karmelicka
Œp. Les³aw Babiñski, ur. 1956 r., zam. ul. Mickiewicza
Œp. Marian Peszel, ur. 1946 r., zam. ul. Nadbrze¿na

Z ob³oku œwietlanego odezwa³ siê g³os Ojca:
„To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie”.
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gdy myœlê o sobie, zwróæ moje myœli u innym. Amen.

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
RODZAJU:
Rdz 22, 1-2.9-13.15-18
Ofiara Abrahama

ŒW.PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:
Rz 8, 31b-34
Bóg nie oszczêdzi³ dla nas w³asnego Syna

W krainie ¿ycia bêdê widzia³ Boga.

EWANGELIA:

Mk 9, 2-10 Przemienienie Pañskie

2. Niedziela Wielkiego Postu - 1 marca 2015
1. W tym tygodniu rozpoczynaj¹
siê rekolekcje wielkopostne dla m³odzie¿y 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. 4 marca o godz. 18.45 odbêdzie
siê spotkanie dla Rodziców m³odzie¿y z klas II gimnazjalnych przygotowuj¹cej siê do Bierzmowania. Spotkanie po³¹czone jest z prelekcj¹.
4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30, a po niej Droga Krzy¿owa. Zachêcamy do przyjêcia Komunii œw. wynagradzaj¹cej.
W pierwszy pi¹tek kancelaria parafialna nieczynna.
5. W najbli¿szy pi¹tek na nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej o godz. 18.30
zapraszamy m³odzie¿ Wadowic oraz
uczniów gimnazjum (szczególnie
tych, którzy przygotowuj¹ siê do Sakramentu Bierzmowania). Bêdzie to
kolejne modlitewne spotkanie przy-

gotowuj¹ce do Œwiatowego Dnia
M³odzie¿y. Podczas nabo¿eñstwa
wykonamy wraz z zespo³em Attaca
wadowick¹ premierê Hymnu ŒDM.
6. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy
na Mszê œw. o godz. 8.00 rodziców,
którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzimy chorych i starszych z Komuni¹ Œw.
7. W sobotê 7 marca o godz. 17.30
Wieczór Jana Paw³a II. O 18.00 Msza
œw. ku czci œw. Jana Paw³a II. Po Mszy
œw. procesja przed pomnik Papie¿a
Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece.
8. Do Zakopanego na Kalatówki
pielgrzymujemy w sobotê 7 marca.
Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.
9. Studium Apostolstwa Œwieckich
wraz z ks. Januszem zaprasza w
przysz³¹ niedzielê na prelekcjê tylko
dla doros³ych pt. „Stop seksualizacji
dzieci.” Spotkania odbêd¹ siê po
Mszach œw. o godz. 9.00, 10.30 i
12.00 w domu katolickim. Spotkania poprowadz¹ Goœcie z Krakowa.
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Dobrze siê dzieje
Opatrznoœæ Bo¿a wci¹¿ aktualna
W pi¹tkowym pielgrzymowaniu
20 lutego odwiedziliœmy klasztor
Sióstr Nazaretanek w Wadowicach.
Siostra Dyrektor by³a przewodnikiem po przesz³o 100-letniej historii
Nazaretu wadowickiego. Cudownie
nas przybli¿y³a do sedna pracy sióstr
nazaretanek – troskê o rodzinê. Przez
ostatni wiek wiele siê zmieni³o w historii naszej Ojczyzny. By³a Polska
sanacyjna, ale i Polska Ludowa a teraz jest Trzecia Rzeczpospolita. Zakon przeobra¿a³ siê i podejmowa³
aktualne zadania: w szpitalu, w szkole, w ochronce. Siostry by³y tak przy
zdrowych, jak i chorych. Rodzina
nazaretañska jest natchnieniem dla
naszych sióstr i dlatego wci¹¿ daje
im mo¿liwoœæ skutecznej pomocy
polskiej rodzinie. Obecnie nasze siostry w wiêkszoœci skupione s¹ przy
s³u¿bie dla 70 niepe³nosprawnych
dziewcz¹t. Opatrznoœæ Bo¿a kieruje
prac¹ wychowawcz¹, ale tak¿e w
niezwyk³y sposób w ostatnich czasach pomog³a w wybudowaniu du¿ego, funkcjonalnego domu dla podopiecznych.
Zorganizowane ¿ycie
Prze¿y³em szok nawiedzaj¹c
z grup¹ dom opieki spo³ecznej prowadzony w Wadowicach przez siostry nazaretanki. Nieraz myœla³em
o ¿yciu niepe³nosprawnych w kate-

goriach sprzed wielu dziesi¹tek lat.
Myœla³em sobie, ¿e wystarczy dla
nich dba³oœæ o ubranie, jedzenie, ciep³y k¹t i oczywiœcie du¿o serca. Tymczasem doœwiadczy³em zupe³nie nowych metod prowadzenia domu dla
niepe³nosprawnych. S¹ dla nich
w odpowiednich salach zorganizowane ró¿norodne zajêcia terapeutyczne. Fachowi ludzie w sposób m¹dry
staraj¹ siê – na ile podo³aj¹ podopieczni – o rozwój umys³u, serca,
a tak¿e sprawnoœci fizycznych. Æwiczenie, æwiczenie. Nie stagnacja,
nuda, ale ciekawe zajêcia. Jak po raz
kolejny nie stwierdziæ, ¿e podró¿e
kszta³c¹. Ubogacenie
W naszej bazylice od wielu ju¿ lat
w Wielkim Poœcie codziennie o godz.
5.35 œpiewane s¹ godzinki o Mêce
Pañskiej. Natomiast Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia odmawiana jest po
mszy œw. o godz. 8.00 i 12.00, a tak¿e o godz. 15.00. Przekazujê wielk¹
wdziêcznoœæ tym, którzy te pobo¿ne
praktyki podtrzymuj¹.
ks. Infu³at
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Œp. Andrzej Pawlik
Czwartek 5 marca
6.00 Œp. Micha³ Mytnik - 3 r.œm
6.45 Œp. Franciszka Gasperska
7.30 Œp. Danuta Paj¹k
8.00 Œp. Bronis³aw Romañski
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Marianna Byrska
Œp. Zofia WoŸniak
Pi¹tek 6 marca
6.00 Œp. Jadwiga Chmura
6.45 Œp. Jadwiga Zemanek
7.30 Œp. W³adys³aw Listwan
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i Opiekuna
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Anna, Agnieszka,
Andrzej, Sylwester i jego 2 bracia Goryl,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 Œp. Jan Ga³uszka
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
O b³. Bo¿e dla Rodziny, a w szczególnoœci
o œwiat³o Ducha Œwiêtego dla Joanny,
Macieja, Zuzanny i Szczepana
Sobota 7 marca
6.00 Œp. Janina Guzdek - 1 r.œm., m¹¿ Rajmund
6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
7.30 Œp. Danuta Paj¹k
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
18.00 Œp.Kazimierz i W³adys³aw Gieruszczak
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski i b³.
Bo¿e dla Bart³omieja w 18 r. urodzin
Niedziela 8 marca
6.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
7.30 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Boles³aw i Kazimiera Putek
Œp. Jan i Helena K³aput
9.00 Œp. Stanis³aw Brañka
9.00 Roków: Œp. Jan Bargiel - 20 r.œm.
10.30 Œp. Piotr Czaicki - 13 r.œm., Kornelia
Warmuz - 8 r.œm.
12.00 Œp. Stanis³aw Górak - 7 r.œm.
13.30 Roczki
00
Œp. Ryszard Gajewski - 5 r.œm.
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Poniedzia³ek 2 marca
6.00 Œp. Michalina Baran
Dziêkczynno-b³agalna w 90 r.
urodzin W³adys³awy Balon
6.45 Œp. Józef P³onka
7.30 Œp. Miros³awa Zadora
8.00 Œp. Józef Pêpek
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Józef i Aleksandra Gacek
Œp. Mieczys³aw Lubowicz
Wtorek 3 marca
6.00 Œp. Andrzej Dubel
6.45 Œp. Kazimiera Laskowska, Rozalia Majtyka
7.30 Œp. Zofia Korytek
Dziekczynna z proœb¹ o zdrowie i dalsze
b³. Bo¿e dla Tadeusza Grobelnego
w 80. r. urodzin i jego rodziny
8.00 Œp. Jan Medoñ - 11 r.œm.
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Emilia i Czes³aw Pawlik
Œroda 4 marca
6.00 Dziêkczynna o zdrowie i b³. Bo¿e
6.45 Œp. Tadeusz W¹sek
Œp. Helena i Kazimierz Sarneccy
Œp. Kazimierz Kozie³
7.30 Œp. Anna Ludwikowska
8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. ks. Czes³aw Ma³ysa
Œp. ks. Micha³ Ryœ
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Janina Kochman
Œp. Danuta Paj¹k
Œp. W³adys³aw Listwan
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Andrzej Dubel
Œp. Kazimierz Sadek
Œp. Helena Byrska
Œp. Za zmar³ych rodziców - Stefaniê i
Mieczys³awa
Œp. Emilia Paj¹k - 2 r.œm.
Œp. Franciszek Paj¹k - 43 r.œm.
Œp. Antonina Toporek
Œp. Kazimierz Wo³ek

tomiast do Medjugorie pielgrzymujemy w dniach od 28 kwietnia do
4 maja, koszt 925 z³.
12. Z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
w Oœwiêcimiu zapraszamy na pielgrzymkê modlitewn¹ do tego miejsca.
Wyjazd 21 marca o godz. 7.00. Zapisy u ks. Janusza i w kancelarii.
ks. St. Jaœkowiec, prob.
Koszt 10 z³.

10. Spotkania Rycerstwa Niepokalanej bêd¹ obecnie odbywaæ siê
w trzecie poniedzia³ki m-ca
o godz.16.30. Najbli¿sze spotkanie
9 marca o godz. 16.30.
11. Do pó³nocnych W³och,
a szczególnie do Turynu, aby uczciæ
Ca³un Turyñski pielgrzymujemy od
24 do 28 kwietnia, koszt 970 z³. Na-

Wadowicki ogród
Wzrusza mnie porównanie rodziny, a tym bardziej miasta do ogrodu. Wadowice s¹ piêknym, ró¿nokolorowym ogrodem. Ile¿ w nim
wspania³ych kwiatów raduj¹cych
oko i wydaj¹cym rozkoszny zapach.
Ka¿dy cz³owiek mo¿e byæ kwiatem.
Wielka jest ich rozmaitoœæ. Najczêœciej mo¿na napotkaæ piêkne, choæ
ma³o zauwa¿alne margaretki. Oznaczaj¹ one ludzi cichych i pracowitych. Na co dzieñ bardzo odpowiedzialnych. S¹ bardzo potrzebni.
Tworz¹ tkank¹ ¿ycia spo³ecznego
i religijnego. W naszym mieœcie ci
ludzie s¹ jak skromne, drobne stokrotki. Bogu dziêki za nie.
S¹ te¿ przedsiêbiorcze, aktywne
s³oneczniki. Umiej¹ siê ustawiæ
w ¿yciu. Zmieniaj¹ siê systemy i w³adze, a oni potrafi¹ czerpaæ ¿ywotne
soki od rz¹dz¹cych. Dobrze, ¿e tacy
kreatywni ludzie s¹. Mog¹ pomagaæ
innym.

Jak¿e nie podkreœliæ znaczenia
w ogrodzie kwiatów, które wyrastaj¹
ponad inne. To lilie. Jakby stworzone
by³y do rz¹dzenia innymi kwiatami.
Tamte potulniejsze, a te wynios³e
i dumne. Piastuj¹ ró¿ne stanowiska.
Dziêki nim jest ³ad, porz¹dek i rozwój.
Nie mo¿na zapomnieæ o królowej
kwiatów, jakimi s¹ ró¿e. Mieni¹ siê
one ró¿nymi barwami. Podbijaj¹
wygl¹dem i zapachem. Ile¿ cudownych ró¿ znajduje siê w Wadowicach,
(ci¹g dalszy na str. 4)
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dowickiej ró¿y, wci¹¿ powinno zachwycaæ. Trzeba Go naœladowaæ. On
niejednokrotnie œwiadczy³, jak wiele
zawdziêcza Wadowicom: rodzinie,
szkole, kole¿eñstwu. Œrodowisku
wadowickiemu. Ono kszta³towa³o
Jego cz³owieczeñstwo. W tych dniach
Wielkiego Postu pytam siê siebie, na
ile ja pomagam tworzyæ œrodowisko
emanuj¹ce dobrem? Na ile tworzê
urodzajn¹ glebê, na której mog¹ wyrastaæ piêkne kwiaty? A mo¿e psujê,
zachwaszczam wadowicki krajobraz.
Mój dom, moj¹ rodzinê. W tych
dniach Wielkiego Postu dziêkujemy
Bogu, ¿e nasze ¿ycie kszta³towa³o siê
w blaskach naszego wielkiego Rodaka, œw. Jana Paw³a II. Dziêki Jego
pielgrzymkom do naszego kraju,
a tak¿e naszego pielgrzymowania do
Watykanu mogliœmy siê bardzo wiele nauczyæ. To by³o wyj¹tkowe doœwiadczenie piêkna Koœcio³a, a szczególnie Koœcio³a wadowickiego.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

tak wœród kobiet jak i mê¿czyzn.
Wci¹¿ trzeba podkreœlaæ ich znaczenie w ¿yciu spo³ecznym naszego
miasta. Koniecznie trzeba rozwijaæ
kult naszej rodzimej ró¿y o wyj¹tkowym wygl¹dzie, jakim jest œw. Jan
Pawe³ II. On w szczególny sposób
nadaje piêkno naszemu miastu.
W ka¿dym ogrodzie, oprócz ró¿norakich kwiatów, znajduje siê równie¿ zielsko. Rozwija siê gwa³townie. Jest zagro¿eniem dla szlachetnych roœlin. Pan Jezus podkreœla³, ¿e
tam gdzie jest zbo¿e, jest równie¿
i chwast, gdzie jest pszenica, tam jest
i k¹kol. Nie mo¿emy drugiego okreœlaæ, ¿e k¹kolem. Boski nauczyciel
uczy³, ¿e w ogrodzie naszej duszy
jest nieustanne zmaganie k¹kolu
z pszenic¹.
Oto teraz czas w³aœciwy, oto teraz
czas zbawienia by podj¹æ wysi³ek na
okreœlenie, co w moim ¿yciu jest
piêkne, szlachetne, a co mnie poni¿a. Czas Wielkiego Postu, który obecnie prze¿ywamy jest naszym uwra¿liwieniem na nauczanie Jezusa, który mówi³: „Beze Mnie nic uczyniæ
nie mo¿ecie”, a jednoczeœnie jest
uœwiadomieniem nauki œw. Paw³a
„Wszystko mogê w Tym, który mnie
umacnia.”
Wadowice s¹ ogrodem, w którym
wyrasta³y i wci¹¿ rosn¹ ró¿ne kwiaty, ale i chwasty. Piêkno œw. Jana
Paw³a II, jako najwspanialszej wa-

ks. Infu³at
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Pielgrzymka do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach z nawiedzeniem Sióstr Nazaretanek w Wadowicach
20 lutego 2015 roku 18-osobowa
grupa pielgrzymów z ks. infu³atem
Jakubem Gilem o godz. 13.00 zgromadzi³a siê w wadowickim Nazarecie przy ul. Lwowskiej. Siostra Dyrektorka powita³a nas serdecznie zapraszaj¹c do najwa¿niejszego miejsca w budynku, tj. do kaplicy
„Opatrznoœci Bo¿ej” i tutaj przedstawi³a nam bardzo dok³adn¹ historiê
wadowickiego Nazaretu. Dzia³alnoœæ Zakonu rozpoczê³a siê w 1896
roku, a budowa klasztoru w 1905 r.
Dowiedzieliœmy siê nie tylko o etapach rozbudowy klasztoru jako budynku, ale równie¿ o pracy sióstr.
Siostry pracowa³y w szpitalach
jako pielêgniarki, salowe, prowadzi³y naukê krawiectwa, haftu. Zorganizowa³y ochronkê, która nieprzerwanie istnia³a nawet w czasie
wojny œwiatowej, a po wojnie dla
sierot uruchomi³y sierociniec. Do
ochronki, jako ma³y ch³opiec,
uczêszcza³ nasz Wielki Œwiêty Jan
Pawe³ II. Mimo wielu przeszkód ze
strony ró¿nych w³adz, szczególnie
komunistycznych, Siostry pracowa³y dla dobra potrzebuj¹cych nieprzerwanie, zmieniaj¹c i dostosowuj¹c siê do aktualnych potrzeb.
Obecnie prowadz¹ dom pielêgnacyjny dla 70 dzieci. S¹ to dzieci naj-

czêœciej porzucone przez rodziców,
dzieci niechciane, a tu maj¹ wszechstronn¹ pomoc i tu znajduj¹ swój
dom. Dzieci, których stan psychiczno-fizyczny pozwala – ucz¹ siê
w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie. Nastêpnie Siostra Dyrektorka oprowadzi³a nas po
pracowniach zajêæ terapeutycznych,
rehabilitacyjnych i pokojach mieszkalnych. Zobaczyliœmy wzorowo
prowadzony dom opieki oraz wielkie zaanga¿owanie Sióstr i wszystkich Pracowników. Od Siostry Prze³o¿onej na zakoñczenie otrzymaliœmy obrazki Œwiêtej Rodziny.
Na dalsz¹ czêœæ pielgrzymki jedziemy do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia do £agiewnik. W górnym
koœciele uczestniczymy w koronce
do Bo¿ego Mi³osierdzia i uroczystej
mszy œw. Pod przewodnictwem ks.
inf. Jakuba Gila. Na zakoñczenie
modlimy siê w kaplicy Wieczystej
Adoracji za rodziny, za pokój oraz
za osobiste intencje przywiezione do
Jezusa Mi³osiernego. Pozosta³o jeszcze krótkie nawiedzenie kaplicy œw.
Faustyny i droga powrotna. W autokarze œpiewamy pieœni maryjne i odmawiamy ró¿aniec. Pielgrzymce towarzyszy piêkna, s³oneczna pogoda.
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M. W. Marczakowie

