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5. Niedziela Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy na str. 4)

W ci¹¿  naprawiaæ  i  remontowaæ
Czêsto s³yszê, jak niektórzy mówi¹,

¿e nie op³aca siê naprawiaæ, cerowaæ
odzie¿y, czy te¿ obuwia. Jest ono nie-
jednokrotnie bardzo liche, ale te¿ i ta-
nie. Kupujemy je na kilogramy. Nie
warto naprawiaæ sprzêtu AGD, gdy¿
niejednokrotnie cena naprawy przera-

sta cenê zakupu nowego sprzêtu. Nie
warto remontowaæ starych aut, czy te¿
starych domów, bo koszta pracy na-
prawczej s¹ zbyt wielkie. Wci¹¿ s³y-
szê – nie warto! Przypominam sobie,
¿e w czasach mego dzieciñstwa w do-

(ci¹g dalszy ze str. 7)

ks. Infu³at

Dla mnie ks. Kardyna³ jest ¿yw¹
ikon¹ œw. Ojca Jana Paw³a II. Cha-
rakteryzuje siê cechami dobrego, od-
powiedzialnego ojca. Zatroskany jest
o rozwój dzieci w ka¿dym ich okre-
sie. Daleki jest od postawy satrapy,
który narzuca dzieciom jedynie
s³uszn¹ drogê. Stara siê ogarniaæ mi-
³oœci¹ ka¿dego, tak¿e marnotrawnego
– cierpliwie czekaj¹c na jego powrót.
Dobry Ojciec, który wci¹¿ poznaje
przedziwne historie swych dzieci.
Najczêœciej fascynuj¹c siê ich piêk-
nem, a czasami z bólem konstatuje ich

ma³oœci. Zawsze jest do ich dyspozy-
cji. Daje im mo¿liwoœæ wykazania
swych talentów.

Nasz Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz
jest wspania³ym Ojcem tak dla naszej
krakowskiej archidiecezji, jak równie¿
dla narodu polskiego.

Jestem przekonany, ¿e po latach jako
niezrównany ojciec bêdzie mia³ prawo
spocz¹æ w Królewskiej, Wawelskiej
katedrze. Poœród wielkich duchów na-
szego narodu. Wœród królów, poetów,
wodzów i pasterzy naszej diecezji. Po-
œród tych, którzy za ¿ycia dŸwigali
wzwy¿ utrudzonych Polaków.
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S³owo na niedzielê

Stwórz, o mój Bo¿e, we mnie serce czyste.

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA JEREMIASZA:

EWANGELIA: J 12, 20-33 Ziarno, które wpad³szy w ziemiê obumrze, przynosi plon obfity

Jr 31, 31-34 Hbr 5, 7-9

1. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje
dla doros³ych, m³odzie¿y pozaszkol-
nej, które prowadzi ks. Ireneusz
Okarmus, Proboszcz Parafii Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej w Krakowie,
Redaktor Goœcia Niedzielnego
Nauki ogólne na Mszach œw. o godz.
6.00, 7.30, 12.00, 13 30.
Dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studen-
tów o godz. 9.00.
Dla dzieci i rodziców o godz. 10.30.
Dla ma³¿eñstw o godz. 18.00.
Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
o godz. 17.00.
Jutro nauki ogólne na Mszach œw.
o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 18.00.
Msza œw. dla chorych z udziele-
niem Sakramentu Namaszczenia
o godz. 12.00. Sakrament ten mog¹
przyj¹æ tylko te osoby, które nie
przyjê³y go 11 lutego, w Œwiato-
wy Dzieñ Chorego.
We wtorek nauki ogólne na Mszach
œw. o godz. 6.00, 7.30, 18.00.
Msza œw. z nauk¹ dla emerytów,
rencistów oraz osób samotnych
o godz. 9.00

Msza œw. za zmar³ych parafian
z nauk¹ ogóln¹ o godz. 12.00
W œrodê nauki ogólne na Mszach œw.
o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 18.00.
Na Mszê œw. o godz. 12.00 zapra-
szamy wspólnoty dzia³aj¹ce przy
naszej parafii.
Nowenna do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy  bêdzie po Mszy œw.
o godz. 7.30 oraz o 17.30
SpowiedŸ œw. w naszej parafii bê-
dzie w Wielk¹ Œrodê 1 kwietnia
2015 roku.
W dniach rekolekcji nie bêdzie dy-
¿uru ksiêdza w kancelarii parafialnej.
Ofiary sk³adane podczas rekolekcji
s¹ przeznaczone na pokrycie kosz-
tów zorganizowania rekolekcji dla
dzieci, doros³ych i m³odzie¿y.

2. Msze œw. poranne w okresie re-
kolekcji s¹ o zmienionych godzinach,
tj. o 6.00, 7.30, 9.00.

3. W œrodê Uroczystoœæ Zwiasto-
wania Pañskiego. Jest to Dzieñ Œwiê-
toœci ¯ycia. Na Mszy œw. o godz.
7.30 bêdzie mo¿na podj¹æ siê ducho-
wej adopcji dzieci poczêtych. Odpo-

C h wa le b ny  kr z y ¿
Przy g³ównym wejœciu naszej ba-

zyliki powieszony jest na œcianie
krzy¿. Zauwa¿y³em, ¿e wielu ludzi
wchodz¹cych i wychodz¹cych ca³uje
go, lub przytula swoj¹ g³owê do nie-
go. Tak ta¿ uczyni³ nasz wielki by³y
parafianin, œw. Jan Pawe³ II, gdy piel-
grzymowa³ do naszego miasta 16
czerwca 1999 roku. By³em œwiad-
kiem, jak w przeddzieñ wielkiego
Roku Jubileuszowego 2000, pod-
czas wadowickiej pielgrzymki, Oj-
ciec Œwiêty podszed³ do wisz¹cego
krzy¿a i uca³owa³ znak zbawienia.
Jestem przekonany, ¿e tym znakiem
uczczenia, znakiem mi³oœci jakim jest
poca³unek zapragn¹³ Ojciec Œwiêty
wyraziæ ho³d dla Chrystusa ukrzy¿o-
wanego, który wci¹¿ jest dla jednych
zgorszeniem, a dla innych g³up-

stwem. Dla Œwiêtego Papie¿a Krzy¿
Chrystusowy by³ moc¹ i m¹droœci¹
Bo¿¹. Z pewnoœci¹ zwyczaju ca³o-
wania krzy¿a, gdy wchodzi³ do ko-
œcio³a, nauczy³ siê jako ma³y ch³opiec
w swych rodzinnych Wadowicach.

Dobrze, ¿e ten piêkny obyczaj wie-
lu naszych parafian wci¹¿ podtrzy-
muje. Chc¹ przez ten czytelny znak
przekazaæ Chrystusowi ukrzy¿owa-
nemu swoje ró¿norakie krzy¿e. Mo¿e
niejednokrotnie pêka od nich g³owa.
Maj¹ równie¿ œwiadomoœæ, ¿e krzy¿
Chrystusa jest znakiem b³ogos³a-
wieñstwa. Przez poca³unek – choæ
wargi nie mówi¹, to jednak myœli
prosz¹, aby Chrystus obj¹³ moje co-
dzienne problemy i wspiera³ je swoj¹
moc¹. Krzy¿ jest znakiem cierpienia,
ale i Ÿród³em zbawiennego b³ogos³a-
wieñstwa „Kto Krzy¿ odgadnie, ten
nie upadnie, w boleœci sercu zadanej.”

ks. Infu³at

W a¿ ne  dopowiedz enia

(ci¹g dalszy na str. 8)

Z wielk¹ uwag¹ przeczyta³em w
Carolusie z 15 marca 2015 roku
wnikliw¹ laudacjê ks. bp Tadeusza
Rakoczego z okazji otrzymania przez
ks. kard. Stanis³awa Dziwisz meda-
lu – Bene Merenti – nadanego przez
Zarz¹d Polskiego Towarzystwa Teo-
logicznego w Krakowie. Ks. bp Ra-
koczy wykaza³ siê niezwyk³¹ znajo-
moœci¹ ró¿nych obszarów ¿ycia ks.
Kardyna³a – Laureata nagrody.
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Poniedzia³ek 23 marca
 6.00 Œp. Bronis³aw Romañski
 7.30 Œp. Aniela i Stanis³aw Polak
 9.00 Œp. Stanis³awa Cieœlik - 10 r.œm., Piotr

- m¹¿, Boles³aw - syn
12.00 Œp. Bronis³awa Maœlanka
18.00 Œp. Józef Wróblewski i syn Maciej - 20 r.œm.

Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Wtorek 24 marca
  6.00 Œp. Emilia Chruszcz - 4 r.œm.
 7.30 Œp. Janina Domadzierska
 9.00 Œp. Józef Rembiesa
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Danuta Paj¹k

Œroda 25 marca
 6.00 Œp. Antonina Toporek
 7.30 Œp. Maria i Andrzej Kosycarz

z dzieæmi
 9.00 Œp. Maria Szulczyñska
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O cud uzdrowienia dla Emilki
O cud uzdrowienia dla Zbigniewa
O zdrowie i b³og. dla P. prof.Marii Kanik
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. W³adys³aw Listwan
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Jadwiga Chmura
Œp. Andrzej Pawlik
Œp. Les³aw Babiñœki
Œp. Marian Peszel
Œp. Józef Baklarz
Œp. Kazimiera Witek
Œp. Maria Mika
Œp. Barbara - 7 r.œm.
Œp. Edward Stanek

Czwartek 26 marca
 6.00 Œp. Marian Peszel
 6.45 Œp. Krystyna i Józef Karcz
 7.30 Œp. Zmarli z rodzin Kulisz i Matuszyk
 8.00 Œp. Michalina Baran
12.00 Œp. Stanis³aw Adamczyk - 12 r.œm.,

¿. Marianna
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Danuta Paj¹k

Pi¹tek 27 marca
 6.00 Œp. Marian Peszel
 6.45 Œp. Stanis³aw Kosikowski
 7.30 Œp. Joanna, Micha³ Chrostek
 8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Marian ̄ egliñski - 15 r.œm.
18.00 Œp. Miros³awa Zadora

Œp. Danuta Paj¹k

Sobota 28 marca
  6.00 Œp. Marian Peszel
  6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
  7.30 Œp. Stefania i Marian Radwan, Aniela

i Stefan Garus
  8.00 Œp. Zofia WoŸniak
12.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Zmarli z rodz. Augustynków

Œp. Wanda Dyrcz - 15 r.œm.

Niedziela Palmowa 29 marca
  6.00 Œp. Kazimierz Sadek
  7.30 Œp. o. W³adys³aw Kluz - 20 r.œm.

Œp. Kazimierz Sat³awa
 9.00 Œp. Krystyna i Edward Gurdkowie - 1 r.œm.
 9.00 Roków: Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze

b³og. Bo¿e, zdrowie i opiekê Matki
Bo¿ej dla Krzysztofa w 60 r. urodzin

10.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Krzysztof G³uszek
13.30 Œp. Danuta Stelmaszuk
18.00 Œp. Krzysztof Jucha - 4 r.œm.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

wiednie formularze s¹ wy³o¿one na
o³tarzach. W tym dniu spotkanie
Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego
o godz. 16.30.

4. Od najbli¿szego pi¹tku w Wa-
dowickim Centrum Kultury mo¿na
ogl¹daæ film „Matteo”. Polecamy
na czas Wielkiego Tygodnia.
Szczegó³y na plakacie oraz stronie
internetowej.

5. W pi¹tek rozpoczynamy modli-
tewne triduum przed Niedziel¹ Pal-
mow¹, która w tym roku jest XXX
Œwiatowym Dniem M³odzie¿y. Za-
praszamy m³odzie¿ na Drogê Krzy-

¿ow¹ o godz. 18.30, a w sobotê na
Mszê œw. wieczorn¹ o 18.00 i adora-
cjê Najœwiêtszego Sakramentu do
godz. 19.30. Na sobotni¹ modlitwê
zapraszamy równie¿ rodziny, które
zadeklarowa³y chêæ przyjêcia w przy-
sz³ym roku m³odych pielgrzymów
z ca³ego œwiata. Natomiast w niedzie-
lê Ksi¹dz Kardyna³ zaprasza m³o-
dzie¿ do Centrum Jana Paw³a II
w Krakowie na godz.12.30.

6. W najbli¿sz¹ sobotê odwiedzi-
my z racji Œwi¹t chorych. Prosimy
zg³aszaæ chorych w kancelarii para-
fialnej lub w zakrystii.

7. W Niedzielê Palmow¹ uroczy-
sta procesja wraz z poœwiêceniem
palm przed Msz¹ œw. o godz. 10.15,
a po Mszy œw. odbêdzie siê konkurs
palm. W tym dniu zachêcamy do
udzia³u we wspólnej, wadowickiej
Drodze Krzy¿owej z Bazyliki do
Parafii œw. Piotra, która rozpocznie
siê w naszej parafii o godz. 15.00.

Do chêtnych

Z okazji 10. rocznicy œmierci œw.
Jana Paw³a II pragniemy ufundo-
waæ zlot¹ ró¿ê do obrazu Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Koszt
tej ró¿y wynosi 5 tys. z³. Chêtni
proszeni s¹, aby ofiary z podpisem
sk³adali do skarbonek, które znaj-
duj¹ siê przy kaplicy Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy.      Ks. Infu³at
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(ci¹g dalszy ze str. 1)

mach cerowano, zszywano, ³atano
odzie¿ i obuwie. By³y one drogie.
Nie staæ by³o na zakup nowego wiêc
stare naprawiano, remontowano
i bardzo szanowano.

W naszych czasach ma³o ju¿ jest
punktów naprawczych.
Nie ma kto naprawiaæ.
To praca deficytowa.
Pamiêtam równie¿, jak
rodzice uczyli dzieci
wielkiej dba³oœci o ubra-
nie, o obuwie. Trzeba je
by³o pielêgnowaæ. Nie
staæ by³o na czêste zmia-
ny. Teraz jest inaczej. To
jest czêsto towar ma³o-
wartoœciowy. Sprowa-
dzany z Chin, czy z innych krajów.

Zagra¿a nam, i¿ nie nauczyliœmy
siê dbaæ o wartoœci materialne, ale
tak¿e duchowe i moralne. Za ma³o
troszczymy siê o rozwój mi³oœci ma³-
¿eñskiej, rodzinnej. O wiernoœæ
Bogu i ludziom. Na naszych oczach
te wartoœci siê zdewaluowa³y – jak
rzeczy codziennego u¿ytku. Trzeba
koniecznie podejmowaæ próby by
o te wartoœci duchowe i moralne bar-
dzo zabiegaæ. Nale¿y siê o nie trosz-
czyæ. One ³atwo ulegaj¹ zniszczeniu.
Nie s¹ trwale. Trzeba wk³adaæ wysi-
³ek w utrzymanie i rozwój mi³oœci do

Boga i cz³owieka. Wiernoœci cz³o-
wiekowi i Bogu trzeba siê wci¹¿
uczyæ. Ma³o szanujemy nie tylko
o rzeczy, ale i ludzi. Z bólem nieraz
s³yszê, ¿e kiedy w ma³¿eñstwie siê
nie uk³ada, to najprostsz¹ drog¹ jest
rozwód. Nie ma co naprawiaæ, ani

remontowaæ. Wymieniæ
na nowe. Rozwiod¹ siê
– bêdzie nowy, nowa.
Takie myœlenie jest za-
bójcze.

Tak jak ma³o jest
punktów naprawczych
zepsutego sprzêtu, czy
te¿ obuwia lub odzie¿y,
tak równie¿ ma³o jest
chêci pomocy tym, któ-
rzy prze¿ywaj¹ kryzys.

W takiej sytuacji czêsto rodzina i ko-
ledzy – odsuwaj¹ siê. Myœl¹ i mówi¹
– to ich sprawa. Bardzo proszê, aby
w takich trudnych zawirowaniach
¿yciowych mieæ odwagê pomagaæ.
Scalaæ ich. Dodawaæ im odwagi do
pokonania kryzysu. Razem z nimi
du¿o siê modliæ. O chorych siê dba,
wiezie siê ich do szpitali, sprowadza
lekarza. Czy¿ w chorobie ma³¿eñ-
skiej, jak¹ jest chêæ rozbicia nie trze-
ba szukaæ dobrych, duchowych le-
karzy? Trzeba wierzyæ, ¿e te stany
te¿ s¹ do uleczenia. Warto naprawiaæ
i remontowaæ.

Misterium Mêki Pañskiej w Myœlenicach
Wielki Post ma nas przygotowaæ

do godnego prze¿ycia wielkiej ta-
jemnicy naszej wiary – Zmartwych-
wstania Pañskiego. Pobo¿noœæ na-
szych przodków zostawi³a nam prze-
piêkne i niepowtarzalne zwyczaje.
Jednym z nich s¹ Misteria Mêki Pañ-
skiej – czyli widowiska teatralne
o tematyce pasyjnej, powsta³e w Eu-
ropie ju¿ w XII wieku na gruncie
dramatu liturgicznego. Spektakle te
mia³y za pomoc¹ niezwykle suge-
stywnych obrazów przybli¿yæ nie-
piœmiennym wiernym Mêkê Pañsk¹.
Ks. Inf. Jakub Gil od kilku lat orga-
nizuje pielgrzymki do ró¿nych
oœrodków, które w okresie Wielkie-
go Postu wystawiaj¹ Pasjê. Byliœmy
ju¿ u Salezjan w Krakowie i Oœwiê-
cimiu, w Cieszynie. 8 marca 2015
roku pojechaliœmy do Myœlenic, do
parafii Narodzenia NMP. W drodze
œpiewaliœmy trzeci¹ czêœæ Gorzkich
¯ali, przygotowuj¹c siê do prze¿y-
cia Pasji.

Spektakl by³ wystawiony w Domu
Katolickim, gdzie znajduje siê sala
widowiskowa na 280 miejsc, dziœ

wype³niona do ostatniego miejsca.
Opiekun zaprosi³ do obejrzenia
i prze¿ywania tradycyjnego Misterium
Mêki Pañskiej – Otwórzcie drzwi
Chrystusowi. Spektakl ukaza³ dzie³o
Odkupienia ludzkoœci dokonane
przez mêkê, œmieræ i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa. Misterium sta³o
siê dla nas Ÿród³em refleksji, wzruszeñ
i pomog³o w prze¿ywaniu osobiste-
go spotkania z Mi³oœci¹ Boga.

By³o to ogromne przedsiêwziêcie:
gra³o blisko 70 aktorów – amatorów,
piêkno kostiumów i rekwizytów
przejmuj¹ca muzyka i œwiat³o przy-
bli¿a³y ewangeliczny scenariusz.
Re¿yserem Pasji by³ Piotr Piecha,
aktor Teatru Ludowego, który
o spektaklu powiedzia³: „Ca³a machi-
na teatru w tym przypadku jest za-
przêgniêta po to, by prze¿yæ miste-
rium, czyli tajemnic¹ religijn¹. Ta-
jemnicê wiary. Szczególnie wa¿ne
jest dla mnie obcowanie z tym, co
bliskie i potrzebne mi, jako cz³o-
wiekowi wierz¹cemu – z Bo¿¹
mi³oœci¹. Czasy co prawda siê
zmieniaj¹, ale misterium pozosta-
je ponadczasowe.”   Maria Zadora

Kto by chcia³ Mi s³u¿yæ, niech idzie  za Mn¹;
a gdzie  Ja jestem, tam bêdzie i  mój  s³uga.


