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3. Niedziela Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy ze str. 7)

8  m a r c a  D z i e ñ  K o b i e t
Œwiêty Jan Pawe³ II mówi³ do kobiet: „Koœció³ dziêkuje wszystkim kobietom

i ka¿dej z osobna. Dziêkuje za matki, siostry, ¿ony. Za kobiety samotne i wdowy.
Za kobiety poœwiêcone Bogu w dziewictwie i za te, które oddaj¹ siê pos³udze
tylu ludziom oczekuj¹cym na bezinteresown¹ mi³oœæ drugich.

Za kobiety „dzielne” i za kobiety „s³abe”. Koœció³ sk³ada dziêki za wszyst-
kie przejawy kobiecego geniuszu w ci¹gu dziejów, poœród wszystkich ludów
i narodów. List apostolski do kobiet

ks. Infu³at

rowi Henrykowi M³ynarczykowi za
wysi³ek wk³adany w pisanie wspo-
mnieñ w poczytnym tygodniku „Ca-
rolus” o naszym wybitnym wadowic-
kim Infu³acie. Zdajê sobie jednak spra-
wê, ¿e o wiele wiêksz¹ si³ê przebicia
ma w propagowaniu cz³onka zakonu
– Zakon. Przez takie dzia³anie wyra-
¿a siê si³a wspólnoty zakonnej. Nie
zostawia samotnego swego cz³onka.
Za ¿ycia i po œmierci bardzo go wspie-
ra. Taka jest m.in. rola zakonu. Ks. inf.
Kazimierz Suder by³ kap³anem diece-
zjalnym. Instytucja diecezji czy para-

fii nie wyra¿a tak wielkiego zaintere-
sowania histori¹ swych kap³anów. Bar-
dziej zatroskana  jest w kierunku za-
bezpieczaj¹cym ich przed z³em. O wie-
le mniej wk³ada troski w upamiêtnie-
nie w historiê piêkna i szlachetnoœci
zmar³ych kap³anów. Przez œmieræ ode-
szli do Pana – ginie ich piêkna pamiêæ
w ¿yciu diecezji i parafii.

Wci¹¿ marzê i modlê siê by w Wa-
dowicach znaleŸli siê szlachetni entu-
zjaœci utrwalaj¹cy w piœmie i w ¿yciu
piêkn¹ historiê naszego Infu³ata, Kazi-
mierza Sudera.
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3. Niedziela Wielkiego Postu - 8 marca 2015

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒW.PAW£A AP DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI WYJ-
ŒCIA:

EWANGELIA:  J 2, 13-25 ZapowiedŸ mêki i zmartwychwstania

Wj 20, 1-17
1 Kor 1, 22-25Og³oszenie przykazañ Bo¿ych
Chrystus ukrzy¿owany jest m¹droœci¹ Bo¿¹

S³owa Twe, Panie, daj¹ ¿ycie wieczne.

1. Dziœ po Mszach œw. o godz.
9.00, 10.30 i 12.00 zapraszamy do-
ros³ych do domu katolickiego na
prelekcjê pt. „Stop seksualizacji
dzieci.” Spotkania prowadz¹ Goœcie
z Krakowa.

2. W tym tygodniu rekolekcje dla
dzieci ze szkó³ podstawowych i m³o-
dzie¿y z gimnazjów.

3. Jutro spotkanie Rycerstwa Nie-
pokalanej o godz.16.30.

4. Do Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w £agiewnikach wraz z na-
wiedzeniem oo. Karmelitów Na
Górce w Wadowicach pojedziemy
w pi¹tek 20 marca. Koszt 20 z³. Roz-
poczêcie o godz. 13.00 u oo. Kar-
melitów Na Górce.

5. Do pó³nocnych W³och, a szcze-
gólnie do Turynu, aby uczciæ Ca³un
Turyñski pielgrzymujemy od 24 do
28 kwietnia, koszt 970 z³. Natomiast
do Medjugorie pielgrzymujemy
w dniach od 28 kwietnia do 4 maja,
koszt 925 z³.

6. Z okazji 70. rocznicy wyzwole-
nia obozu koncentracyjnego
w Oœwiêcimiu zapraszamy na piel-

grzymkê modlitewn¹ do tego miej-
sca. Wyjazd 21 marca o godz. 7.00.
Zapisy u ks. Janusza i w kancelarii.
Koszt 10 z³.

7. Przypominamy, ¿e w niedziele
Wielkiego Postu Droga Krzy¿owa
o godz. 16.15, a nabo¿eñstwo Gorz-
kich ¯ali o godz. 17.00, natomiast
w pi¹tki Droga Krzy¿owa o godz.
8.30 i 18.30, dla dzieci o 17.15. Za-
chêcamy wiernych do udzia³u w tych
pokutnych nabo¿eñstwach.

8. Szko³a Podstawowa i Gimna-
zjum dla dzieci z wad¹ s³uchu w Kra-
kowie przy ul. Nieca³ej (Borek Fa-
³êcki) zapraszaj¹ na dzieñ otwarty
szko³y we wtorek 17 marca o godz.
10.00. ks. St. Jaœkowiec, prob.

urzêdników. P. Anna ze Stra¿y Ho-
norowej bardzo ciekawie obrazuje
nam dzia³alnoœæ swojej grupy modli-
tewnej. Obejmuje biedê duchow¹,
mi³oœæ, czeœæ i wynagrodzenie Naj-
œwiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Ich
codziennym obowi¹zkiem jest go-
dzinne czuwanie, adorowanie Panu
Jezusowi, przeniesienie siê przed ta-
bernakulum ofiaruj¹c Jezusowi nie
tylko mi³oœæ do Niego, ale te¿ do
cz³owieka bêd¹cego w takiej potrze-
bie. Od P. Michaliny du¿o dowie-
dzieliœmy siê o odnowie w Duchu
Œwiêtym. Grupa ta istnieje przy
klasztorze oo. Karmelitów. Spotyka
siê w czwartki adoruj¹c Najœwiêtszy
Sakrament.

Powstaje nasza Kronika Apelowa.

Prosimy, aby kto jeŸdzi³ lub jeŸdzi na

Apel zechcia³ opisaæ swoje spotka-

nie apelowe z Maryj¹. Mo¿e ktoœ ma

jeszcze inny pomys³ uczczenia tych

rocznic, proszê napisaæ. Do zobacze-

nia 16 marca.           Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Ho³d kap³anom

(ci¹g dalszy na str. 8)

W niedzielê 1 marca bra³em udzia³
u oo. Karmelitów na Górce w b³a-
galnej  mszy œw. o wyniesienie na
o³tarze o. Rudolfa Warzechy. 28 lu-
tego 2015 minê³o 16 lat od jego
œmierci. Zakon pielêgnuje jego pa-
miêæ. Powsta³a specjalna wspólno-
ta, której zadaniem jest zbieranie
materia³ów o œp. o. Rudolfie. Dziêki
tej pracy autorzy pisz¹ ksi¹¿ki o Po-
bo¿nym Karmelicie. Przez okresowe
nabo¿eñstwa i pisane ksi¹zki utrwa-
la siê pamiêæ o Bo¿ym Zakonniku
z Górki wadowickiej. Powoli zary-
sowuje siê proces koœcielny zmierza-
j¹cy do wyniesienia Go na o³tarze.

S³uchaj¹c opowiadañ o niez³om-
nym Zakonniku w dniu 1 marca, któ-
ry poœwiêcony by³ pamiêci wyklê-
tych – niez³omnych polskich ¿o³nie-
rzy – myœla³em o niezwyk³ej roli
o. Rudolfa Warzechy w podtrzymy-
waniu za³amanych, chorych ludzi
w wadowickim szpitalu. W ich du-
sze wlewa³ balsamy nadziei. Za to by³
szczególnie ceniony przez chorych
i s³u¿bê zdrowia.

Przy tym nabo¿eñstwie rodzi³o siê
po raz kolejny we mnie pragnienie,
aby równie¿ pamiêæ o wyj¹tkowym
wadowickim kap³anie, jakim by³ ks.
infu³at Kazimierz Suder, by³¹ wci¹¿
¿ywa. Bardzo dziêkujê ks. Redakto-
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Poniedzia³ek 9 marca
 6.00 Œp. Janina Domadzierska
 6.45 Œp. Janina Guzdek
 7.30 Œp. Bronis³awa Maœlanka
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Józef P³onka
18.00 Œp. Stefania Konik

Œp. Danuta Paj¹k
Wtorek 10 marca
  6.00 Œp. W³adys³awa Nowak-Furdzik - 1 r.œm.
 6.45 Œp. Michalina Baran
 7.30 Œp. Aleksandra Dro¿d¿

Œp. Nadzieja Roszczyna
O szczêœliw¹ operacjê dla Micha³a
i ³askê w spowiedzi

 8.00 Œp. Rozalia G³uszczak - 100 r. urodzin
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Jerzy P³oszczyca - r.œm.
Œp. Danuta Paj¹k

Œroda 11 marca
 6.00 Œp. Jacek i Krystyna Czuba
 6.45 Œp. Kazimierz Wo³ek
 7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
 8.00 Œp. Joanna Dolny - 8 r.œm.

Œp. Stanis³aw Dolny - 4 r.œm.
12.00 Œp. Danuta Paj¹k
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Laurki i Mateusza
i ich rodziców
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Czes³awa i Stanis³aw Kot
Œp. Adam Mika
Œp. Emilia Paj¹k - 2 r.œm.
Œp. Franciszek Paj¹k - 43 r.œm.
Œp. Kazimierz Wo³ek
Œp. Andrzej Pawlik

Czwartek 12 marca
 6.00 Dziêkczynna za zdane egzaminy

z proœb¹ o b³. Bo¿e dla Dawida
 6.45 Œp. Maria P³awny
 7.30 Œp. Anna Matuszek - 3 r.œm.
 8.00 Œp. Danuta Paj¹k
12.00 O b³. Bo¿e, zdrowie i opiekê MB i œw.

Józefa dla Józefy
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Jan Sobota - 1 r.œm.
Pi¹tek 13 marca
 6.00 Œp. Kazimiera Ga³uszka

Œp. Marian Peszel
 6.45 Œp. Olga Pitu³ej - 3 r.œm.
 7.30 Œp. Jadwiga Chmura
 8.00 Œp. Miros³awa Zadora
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Krystyna Klauzner - 7 r.œm.

Œp. Danuta Paj¹k
Sobota 14 marca
  6.00 Œp. Andrzej Pawlik
  6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
  7.30 Œp. Krzysztof G³uszek
  8.00 Œp. Danuta Stelmaszuk
12.00 Œp. Jan Go³ba - 1 r.œm.
18.00 Œp. Jan Ga³uszka

Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski i b³.
Bo¿e dla Kamila Buckiego w 18 r. urodzin

Niedziela 15 marca
  6.00 Œp. Kazimierz Sadek
  7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Bronis³awa i Marian Grzybczykowie
 9.00 Œp. Adolf Gonet - 20 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Jan Kurek - 5 r.œm.
10.30 Œp. Helena i Eugeniusz Graca
12.00

13.30 Chrzty
18.00 Œp. Józef i Michalina P³ocharscy

(ci¹g dalszy na str. 4)

Z³ota i ¿ywa Ró¿a
Przed tygodniem pisa³em, ¿e Oj-

czyzna jest ogrodem. Jest nim tak¿e
miasto,  poszczególne rodziny, jak
równie¿ indywidualny cz³owiek.
Mog¹ tam wyrastaæ ró¿ne kwiaty.
Na naszym globie, jak w gigantycz-
nym ogrodzie, wyros³a przecudna
ró¿a, która otrzyma³a imiê Maryja.
Przez wieki wydaje najwspanialsz¹
woñ. W jej zapachu rozwija³y siê
liczne zakony, stowarzyszenia,
wspólnoty. Koœció³ przez wieki czer-
pie soki od¿ywcze z Jej Boskiego
Syna, a tak¿e z Jej Macierzyñskiej
troski o cz³owieka. Ka¿dy z nas do
Jezusa stara siê iœæ drog¹ maryjn¹.

Nasz Wielki Rodak œw. Jan Pawe³ II
swoim ¿yciem wydeptywa³ maryjn¹
drogê – Totus Tuus. Maryja jest
wci¹¿ ¿yw¹, pachn¹c¹ ró¿¹. Nie-
ustannie nas zachwyca. W litanii lo-
retañskiej wzywamy J¹ jako Ró¿ê
duchown¹. Nasza mi³oœæ do Matki
Bo¿ej niejedno ma imiê. Piêknym
znakiem uwielbienia Maryi w ¿yciu
naszego narodu jest ofiarowana ró¿a
przez Papie¿a œw. Jana Paw³a II. Tyl-
ko najwa¿niejsze sanktuaria Maryj-
ne w Polsce otrzyma³y od Ojca
Œwiêtego Z³ot¹ Ró¿ê. Wiem o Jasnej
Górze i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kilka razy wspomina³em Sekreta-
rzowi Ojca Œwiêtego, obecnemu
kardyna³owi Stanis³awowi Dziwi-
szowi, i¿ Matka Bo¿a w Wadowi-

cach równie¿ mog³aby byæ uhonoro-
wana przez Jej Wiernego Czciciela
takim wyró¿nieniem. Ks. Kardyna³
z uœmiechem odpowiada³ „Przecie¿
Ojciec Œwiêty ten obraz w³asnorêcz-
nie ukoronowa³. Czy¿ to nie wystar-
czy?” Odpowiada³em ¿artobliwie, ¿e
apetyty wraz z jedzeniem wzrastaj¹.
A on ripostowa³ „Mo¿e i na to przyj-
dzie czas!” Pamiêtamy, ¿e Papie¿
pragn¹³ na³o¿yæ swoje korony na
skroñ Matki Bo¿ej w obrazie wado-
wickim. Myœmy ubiegli Jego inten-
cje. Z³o¿yliœmy ró¿ne precjoza, z któ-
rych zosta³y wykonane znaki kró-
lewskiej w³adzy.

W tym roku mija 10 lat od œmierci
Wielkiego Œwiêtego Wadowiczani-
na. Comiesiêczni pielgrzymi apelo-
wi na Jasn¹ Górê zaproponowali,
aby dla uczczenia dekady œmierci,
a tak¿e rocznicy kanonizacji ozdo-
biæ obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy z³ot¹ ró¿¹. Ma byæ ona ho³-

Pogrzeb
 W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Kazimiera Ga³uszka, ur. 1948 r., zam. ul. Batorego

Œp. Marianna Sztajerwald, ur. 1922 r., zam. ul. Pu³askiego

Œp. Irena Galas, ur. 1929 r., zam. Roków

Œp. Kazimiera Witek, ur. 1932 r., zam. os. XX-lecia
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

dem z³o¿onym Matce Bo¿ej, jak
równie¿ niezwyk³emu Czcicielowi
œw. Janowi Paw³owi II. Pragniemy
wykonan¹ z³ot¹ ró¿ê zawieŸæ na
Jasn¹ Górê 16 maja, aby tam ten dar
poœwieciæ. Przy ró¿ach ofiarowa-
nych Matce Bo¿ej czêstochowskiej
przez b³og. papie¿a Paw³a VI oraz
œw. Jana Paw³a II – niech wadowic-
ka ró¿a nabierze w³aœciwego splen-
doru. Poœwiêcon¹ ró¿ê na Jasnej
Górze przywieziemy do naszej Ba-
zyliki i w odpowiednim dniu przy-
ozdobimy ni¹ obraz Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy.

Aby ubogaciæ nasze apelowe piel-
grzymowanie pragniemy nie tylko
ufundowaæ z³ot¹ ró¿ê, ale tak¿e za-
³o¿yæ ¿yw¹ ró¿ê. Polega³aby ona na
tym, ¿e podczas comiesiêcznego
wyjazdu delegujemy 20 osób, które
w danym miesi¹cu odmawia³yby
dziesi¹tek ró¿añca z okreœlon¹ tajem-
nic¹. Poniewa¿ s¹ 4 czêœci ró¿añca,
a ka¿da z nich ma 5 tajemnic, dlatego
¿ywa ró¿a musi mieæ 20 cz³onków.

Dziel¹c siê tym refleksjami z czy-
telnikami naszego biuletynu parafial-
nego zapraszam do omodlenia tych
propozycji.

Pocieszycielko strapionych

16 lutego 2015 – to ju¿ 160 Apel
Jasnogórski w intencji œw. Jana
Paw³a II. Jak zawsze jedziemy dziê-
kowaæ i prosiæ. Wieziemy te¿ mo-
dlitwê o zdrowie dla s. Bronis³awy
– nazaretanki. Wszystkie nasze in-
tencje chcemy zawierzyæ Maryi, aby
przedstawi³a je Swojemu Synowi,
omadlaj¹c tajemnicami radosnymi
ró¿añca œw. rozwa¿anymi przez
ks. Infu³ata. Zwraca siê do Maryi,
która prze¿y³a wiele radosnych
chwil. Dziêkujemy za radoœci, te
dawniejsze i obecne, za radosne
zwiastowania, które prze¿yliœmy,
dni radosne, miesi¹ce, lata. Maryjê
prosimy o ³askê optymizmu, byœmy
z radoœci¹ patrzyli na nasze ¿ycie.

Dziœ pod¹¿amy na Jasn¹ Górê
z Pocieszycielk¹ Utrapionych,
Matk¹ Bo¿¹ wyœpiewuj¹c¹ Magni-
ficat „Uwielbiaj duszo moja
Pana.” Pana Boga, w którego ja
wierzê. On mi pomaga. Maryja
w spotkaniu z El¿biet¹ odkrywa
wielkie Ÿród³o radoœci, pokazuj¹c
nam tym samym i¿ cz³owiek dla
cz³owieka jest Ÿród³em radoœci. Ser-
ce ludzkie jest g³odne mi³oœci, cz³o-
wiek chce kochaæ i byæ kochanym.
M¹¿ ¿onê, rodzice dzieci, dzieci oj-
ców. Praca z ludŸmi te¿ jest Ÿród³em
radoœci. Bóg, modlitwa, moja wia-
ra to Ÿród³a, o które prosimy Mary-
jê, by nam pomaga³a je odkrywaæ.
Ogromn¹ radoœæ prze¿ywa³a Mary-

ja i Józef z narodzonego Dzieci¹t-
ka. Widz¹c wzrost i rozwój ma³ego
dziecka rodzice prze¿ywaj¹ nie-
ustann¹ radoœæ.

Maryja zawierza, ofiaruje swoje
dziecko Bogu. ̄ ycie jest wielk¹ ta-
jemnic¹, Ofiarujemy Bogu to, co
rozumiemy i czego nie rozumiemy.
Kiedy wydaje siê, ¿e nie ma ju¿ in-
nego wyjœcia, istnieje tak¿e ogrom-
na niepewnoœæ, wtedy ofiarujemy
i zawierzamy to Bogu, a Maryja nie-
chaj nam pomaga byæ przekona-
nym, ¿e ¿ycie ma sens i uczy po-
stawy dawania wiêcej ponad to, co
otrzymujemy.

W jasnogórskiej bazylice bierzemy
udzia³ w adoracji Najœwiêtszego Sa-
kramentu. O godz. 20.00 ks. Infu³at
sprawuje mszê œw. u stóp Pani Ja-
snogórskiej, a po niej pozostajemy
na Apelu. Apel – to chwile spotka-
nia, kiedy podnosimy wzrok ku
Maryi – Matki Œwiêtej Nadziei,
mówi³ o. Micha³ Strojecki prowadz¹-
cy Apel. Bóg chcia³, by Ona tak
samo jak my, by³a pielgrzymem nie-
zale¿nie od tego, ¿e Syn Jej by³ Bo-
giem, chce nas poci¹gn¹æ na drogê
nadziei na dobre i z³e. Nadziei z³o-
¿onej w Chrystusie.

W autokarze ks. Infu³at mówi
o zbli¿aj¹cej siê 10. rocznicy œmier-
ci i 1. rocznicy kanonizacji œw. Jana
Paw³a II, jak mamy to uczciæ. Poda-
je propozycje, aby je pielgrzymi roz-
patrzyli. Jako, ¿e œw. Jan Pawe³ II

wyrós³ przy Matce Bo¿ej Nieustaj¹-
cej Pomocy, a my jeŸdzimy od Niej
do Jasnogórskiej Pani chcemy ofia-
rowaæ naszej wadowickiej Matce
z³ot¹ ró¿ê. Tak jak œw. Jan Pawe³ II
ofiarowa³ Maryi Jasnogórskiej. Ró¿ê,
jako znak materialny, ale równie¿
„¿yw¹ ró¿ê”. ¯yw¹ ró¿ê modli-
tewn¹, tak¹ „ró¿ê pielgrzymów Apeli
Jasnogórskich”. Tworzymy kronikê
apelow¹, chcemy by w naszych do-
mach by³ obecny wizerunek Œwiête-
go. Chcielibyœmy te¿ utworzyæ mo-
dlitwê, westchnienie ka¿dego piel-
grzyma. I co jeszcze? Jak mo¿emy
dziêkowaæ Bogu za ten wielki dar,
za to, ¿e mamy mo¿liwoœæ braæ
udzia³ w Apelach.

Œwiadectwo sk³ada s. Antonina –
albertynka, prowadz¹ca kuchniê dla
ubogich. Przychodzi tam dziennie od
300 do 350 osób. Siostra prowadzi
³aŸnie dla nich, spieszy z pomoc¹ star-
szym, opuszczonym. Jak wiele rado-
œci sprawia tym ludziom. S. Ewa –
nazaretanka, daje œwiadectwo ¿ycia
w zakonie, mówi¹c o codziennej pra-
cy, opiece nad niepe³nosprawnymi,
œwietlicy. W swej codziennej prosto-
cie Siostry staraj¹ siê naœladowaæ
Najœwiêtsz¹ Rodzinê i modl¹ siê za
rodziny. Mieszkanka Domu, Jasia,
w imieniu s. Bronis³awy dziêkuje za
pamiêæ i modlitwê, szczególnie ks.
Infu³atowi. Wicestarosta, P. Andrzej,
przybli¿a nam pracê Starostwa Po-
wiatowego. Modlitw¹ otaczamy jego

(ci¹g dalszy na str. 7)


