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 III Niedziela Wielkiego Postu

 Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

G³êbia spojrzenia
Pielgrzymuj¹cy po Meksyku pa-

pie¿ Franciszek pierwsze kroki skie-
rowa³ do najwiêkszego sanktuarium
œwiatowego w Guadelupe. Wspo-
mnieæ nale¿y, ¿e sanktuarium to na-
wiedza rocznie ok. 20 mln pielgrzy-
mów. W tym roku mija 485 lat od
objawienia siê Maryi Juanowi Die-
go, kanonizowanemu przez œw. Pa-
pie¿a Jana Paw³a II Indianinowi. Jak
wierz¹ Meksykanie Maryja podaro-
wa³a swój wizerunek ubogiemu In-
dianinowi ¿yj¹cemu w XVI w. Na-
ukowcy badaj¹cy p³ótno w Ÿrenicach
owej Metyski dostrzegli wizerunki
osób. Niektórzy rozpoznaj¹ w nich
kobietê z dzieckiem, Indianina i bi-
skupa – pierwsze osoby, które mia³y
zobaczyæ obraz. Papie¿ o tym pamiê-
ta, gdy¿ w jego wyst¹pieniach prze-
jawia³ siê motyw patrzenia. Mówi³:
„W Meksyku spojrzê w oczy Maryi
i bêdê b³aga³, aby zawsze patrzy³a na
nas z mi³osierdziem. Powierzamy siê
Pani z Guadelupe, aby nie przesta³a

Swoj¹ zbawcz¹ obecnoœæ w Komu-
nii Œw. do chorych - i dalej - aby na-
pe³nia³ nas ³ask¹ do bycia Jego
œwiadkami w œrodowisku do jakie-
go nas posy³a, nie tylko z pos³ug¹,
ale równie¿ tam gdzie pracujemy,
mieszkamy. Na koniec prosimy Mat-
kê Bo¿¹ o gorliwoœæ w zanoszeniu
Jezusa do chorych, tak¹, z jak¹ Ona
nios³a Go pod Swoim sercem, spie-

sz¹c do krewnej El¿biety. Nastêpnie po-
lecamy siê naszemu patronowi Œw. Sta-
nis³awowi Kazimierczykowi oraz
Œw. Janowi Paw³owi II.

Po Eucharystii wróciliœmy w goœcin-
ne progi plebanii, aby wspólnym z ka-
p³anami, odmówieniem nieszporów za-
koñczyæ modlitewn¹ czeœæ spotkania.
Dzieñ skupienia, a w³aœciwie godziny
skupienia zakoñczy³a radosna agapa.

Tadeusz WoŸniak
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1. Dziœ na wszystkich Mszach œw.
druga niedziela rekolekcji parafial-
nych. Kolejne nauki jeszcze
w przysz³¹ niedzielê.

2. W tym tygodniu rekolekcje wiel-
kopostne dla m³odzie¿y szko³y
im. Tischenra.

3. W miesi¹cu marcu oddajemy
szczególn¹ czeœæ œw. Józefowi. W na-
szej Bazylice codziennie po Mszy œw.
o godz. 7.30 litania do œw. Józefa.

4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ
rano od godz. 6.00 oraz po po³udniu
od godz. 16.00. Dodatkowa Msza
œw. o godz. 16.30, a po niej Droga
Krzy¿owa. Zachêcamy do przyjêcia
Komunii œw. wynagradzaj¹cej.
W pierwszy pi¹tek kancelaria para-
fialna nieczynna.

5. W przysz³¹ niedzielê 6 marca na
mszy œw. o godz. 12.00 pragniemy
modliæ siê w intencji ma³¿onków
obchodz¹cych w tym roku 25-lecie,
50-lecie i ka¿d¹ kolejn¹ wy¿sz¹ rocz-
nicê zawarcia Sakramentu Ma³¿eñ-
stwa. Bêdzie to kolejny wymiar ob-
chodów Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Mi³osierdzia. Z racji organiza-
cyjnych zwracamy siê z ogromn¹

proœb¹ o zg³aszanie jubilatów, któ-
rzy pragn¹ uczestniczyæ w tej uro-
czystoœci, w kancelarii parafialnej,
zakrystii b¹dŸ telefonicznie do koñ-
ca lutego.

6. Do Myœlenic na misterium Mêki
Pañskiej pojedziemy w sobotê
12 marca. Wyjazd godz. 15.00.
Koszt przejazdu 15 z³.

7. W pi¹tek 18 marca pielgrzymo-
wanie do £agiewnik po³¹czymy z od-
wiedzeniem wiêzienia wadowickie-
go. Wyjazd godz. 13.00. Koszt 20
z³. Przy zapisie, tak¿e przy odwie-
dzeniu wiêzienia, koniecznie nale¿y
mieæ ze sob¹ dowód osobisty.

8. W pierwsz¹ sobotê zapraszamy
na Mszê œw. o godz. 8.00 rodziców,
którzy spodziewaj¹ siê potomstwa,
jak równie¿ cz³onków Rycerstwa
Niepokalanej. W tym dniu odwiedzi-
my chorych i starszych z Komuni¹
Œw. O godz. 17.30 Wieczór Jana
Paw³a II. O 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. pro-
cesja przed pomnik Papie¿a Polaka.
Prosimy przynieœæ œwiece.

kopostnym. Ostatnie wielkopostne
spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy
rejonów suskiego i wadowickiego
odby³o siê w sobotê 13 lutego br.
w Parafii pw. Œw. Jana Kantego
w Tarnawie Dolnej. Dla wiêkszoœci
uczestników by³o to pierwsze spotka-
nie z tym piêknym koœcio³em i z
Matk¹ Bo¿¹ Przemiany i Uzdrowie-
nia. Otwartoœæ i serdecznoœæ gospo-
darza parafii ks. dziekana Zbigniewa
Piwowara udzieli³a siê obecnym,
22 nadzwyczajnym szafarzom Ko-
munii Œw. oraz naszemu opiekuno-
wi, Ks. Infu³atowi Jakubowi Gilowi.
Spotkanie rozpoczê³a krótka modli-
twa i konferencja z cyklu „Ducho-
woœæ nadzwyczajnych szafarzy”,
tym razem zatytu³owana: Radoœæ
i Misja wyp³ywaj¹ce ze spotkania
z Chrystusem w Eucharystii. Ks. In-
fu³at Jakub Gil, który od wrzeœnia,
po Ks. Piotrze Wiktorze, podj¹³ po-
s³ugê opiekuna grupy, uzmys³owi³
nam, ¿e szafarz musi byæ entuzjast¹,
bo w Eucharystii spotyka Jezusa
Chrystusa, który jest Ÿród³em rado-
œci, który zachêca do radoœci. Pod-
kreœli³, ¿e wokó³ nas, w naszej Oj-
czyŸnie, naszej gminie, naszych ro-
dzinach tak ma³o jest radoœci. Wci¹¿
waœnie i spory. A przecie¿ wielu,
a w naszej okolicy wiêkszoœæ, uczest-
niczy w niedzielnej Eucharystii. Eu-
charystia. Jest koniecznoœci¹, aby
nadzwyczajny szafarz, w swoim ra-

chunku sumienia uwzglêdni³ pytanie;
czy jestem nosicielem radoœci? Ks. In-
fu³at przypomnia³ nam równie¿ o ko-
niecznoœci: czêstego uczestnictwa we
Mszy Œw. oraz adorowania Najœwiêt-
szego Sakramentu. B³. Matka Teresa
z Kalkuty zaleca³a to cz³onkiniom za-
³o¿onego zgromadzenia Misjonarek
Mi³oœci, nawet w najwiêkszym trudzie
i przy braku czasu: Eucharystia i Ad-
oracja – tam jest si³a, tam jest radoœæ.
Na koniec Eucharystii, w rycie ³aciñ-
skim, s³yszymy s³owa: Ite missa est -
idŸcie, jesteœcie pos³ani. Szafarze maj¹
iœæ tam gdzie s¹ pos³ani, do chorych,
do starszych, do umêczonych ¿yciem
i tam maj¹ nieœæ Chrystusow¹ radoœæ.
Na zakoñczenie tej czêœci spotkania
zosta³y przekazane informacjê o cze-
kaj¹cych nas wydarzeniach, w tym
o naszym udziale w Œwiatowych
Dniach M³odzie¿y.

Po konferencji, wszyscy w albach,
uczestniczyliœmy w Eucharystii, przyj-
muj¹c Komuniê Œw. pod dwiema po-
staciami: Chleba i Wina, Cia³a i Krwi
Pañskiej. Jako dziêkczynienie, jak to
czynimy zawsze, odmówiliœmy modli-
twê Nadzwyczajnych Szafarzy Komu-
nii Œw., która streszcza nasz¹ pos³ugê.
Najpierw dziêkczynienie Bogu za to,
¿e pos³a³ Syna Swego do chorych, cier-
pi¹cych, opuszczonych. Dalej, Jezuso-
wi Chrystusowi, ¿e zostawi³ Siebie
w Sakramentach Œwiêtych. A potem
dziêkczynienie, ¿e pozwoli³ nam nieœæ

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Maria Tyra³a, ur. 1936r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Danuta Pomiet³o, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Zofia Sordyl, ur. 1922r., zam. Pl. Koœciuszki

Œp. Jan Buraczek, ur. 1968r., zam. ul. Monte Cassino
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Poniedzia³ek 29 lutego
 6.00 Œp. Irena Zawi³a

Œp. Andrzej Nowiñski
 6.45 Œp. Boles³aw Walatek
 7.30 Œp. Helena ¯ak
 8.00 Œp. Bernadeta i Stanis³aw Michalscy
12.00 Œp. Barbara Sabuda
18.00 Œp. Janina Stawowy - 8 r.œm.

Œp. Barbara Pociêgiel
Wtorek 1 marca
 6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajœwiêtszej

za wszystkich zmar³ych
 6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
 7.30 Œp. Helena ¯ak
 8.00 Œp. Tomasz £obodziñski
12.00 Œp.  Czes³awa Romanowska
18.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê MB

Nieustaj¹cej Pomocy dla Józefa Mika
Œp. Maria i Jan Rusinkowie - 20 r.œm.

Œroda  2 marca
 6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajœwiêtszej

za wszystkich zmar³ych
 6.45 Œp. Stanis³aw Kisia³a
 7.30 Œp. Wies³awa Jura
 8.00 Œp. Barbara Pociêgiel
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Krystyna Galas
Œp. Helena ¯ak
Œp. Alojza Warcha³
Œp. Maria Matlak
Œp. Janina Kundys
Œp. Danuta Pomiet³o
Œp. Edward Oleksy
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Kamil Suknarowski
Œp. Magdalena Szczerkowska - 27 r.œm., m¹¿
W³adys³aw - 45 r.œm.

Czwartek 3 marca
 6.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajœwiêtszej

za wszystkich zmar³ych
 6.45 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³og.
 7.30 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
 8.00 Œp. Czes³awa Romanowska
12.00

18.00 Œp. Boles³aw i Kazimiera Witek
Œp. Agnieszka Kosmyra - 1 r.œm.

Pi¹tek 4 marca
 6.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
 6.45 Œp. Kazimiera Laskowska i Rozalia Majtek
 7.30 Œp. Czes³awa Romanowska
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna

12.00 Œp. ks. Kazimierz Suder,
Œp. ks. Micha³ Ryœ,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski za wstawiennictwem
œw. Jana Paw³a II dla rodziny Bonert z Niemiec

18.00 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. Kazimiera i Stanis³aw Rajewscy,
rodzice i rodzeñstwo

Sobota  5 marca
 6.00 Œp. Jerzy Rokowski
 6.45 Œp. Ryszard Kuba
 7.30 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki

Bo¿ej dla Kazimiery
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

17.00 Roków: Œp. Józef Oko³ot, ojciec Antoni,
siostra Anna

18.00 Œp. Maria i Stefan Owdyñski
Œp. Jerzy Szara - 19 r.œm.

Niedziela 6 marca
  6.00 Œp. Franciszka i Jan Nowak i zmarli z rodziny
  7.30 Œp. Jan Medoñ - 12 r.œm.

Œp. Krystyna Matu³a
 9.00 Œp. Kazimiera Glanowska
 9.00 Roków: Œp. Czes³awa Romanowska
10.30 Œp. Boles³aw £aziñski
12.00 Œp. Piotr Czaicki - 14 r.œm.

Œp. Kornelia Warmuz - 9 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stefan i Józefa Kois

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

czule na nas patrzeæ.” Ojciec Œwiê-
ty Franciszek w œwiatowym sank-
tuarium spojrza³ w twarz Maryi. Po
mszy œw., któr¹ tam sprawowa³
poprosi³ milionow¹ rzeszê, aby
trwa³a w ciszy, a On przez prawie
20 minut – wpatruj¹c siê w oczy
Pani Meksyku powierza³ Jej swo-
je pielgrzymowanie, a zw³aszcza
naród, do którego przybywa³. Na-
wi¹zuj¹c do pierwszego cudu
z 1531 roku prosi³ Maryjê o nadzie-
je dla maluczkich, cierpi¹cych,
wyszydzonych i odrzuconych.
Modli³ siê pod najs³ynniejszych
autoportretem œwiata, przed obra-
zem, wobec którego nauka jest
bezradna.

Cudowne, ¿ywe oczy, pe³ne ta-
jemnic Najœwiêtszej Metyski
z Meksyku. Profesorowie medycy-
ny nie mog¹ daæ pe³nej, naukowej
odpowiedzi – jak to siê dzieje, ¿e
odbita postaæ Matki Bo¿ej na far-
tuchu Indianina ma ¿ywe Ÿrenice,
w których mo¿na wyczytaæ histo-
riê pierwszych spotkañ Cudownej
Madonny na ziemi meksykañskiej.

Przedziwne, pe³ne intymnej wiê-
zi spojrzenie Najœwiêtszej z Guade-
lupy, ale równie¿ przenikliwy
wzrok Czarnej Madonny z Czêsto-
chowy. Dost¹pi³em niezwyk³ej
³aski, ¿e ju¿ od 6 lat, co miesi¹c
z grup¹ wybrañców ziemi wado-
wickiej stajemy do apelu jasnogór-

skiego. Wci¹¿ mój wzrok przykuwa
spojrzenie Matki naszego narodu. Co
miesi¹c przyci¹ga mnie Jej przenikli-
wy wzrok. Do g³êbi wnika w moje
wnêtrze. W mój umys³ i serce. Co mie-
si¹c w Jej wzroku wyczytujê pytanie:
„Co s³ychaæ u ciebie?, co jest z tob¹,
twoimi bliskimi, z ludŸmi, z którymi
masz kontakt. Mów mi o tych spra-
wach. Módl siê w tych intencjach.”

Wzrok matki. W jej oczach zawsze
tkwi mi³oœæ. Mi³oœæ, która siê radu-
je, ale czasami p³acze. Mi³oœæ, która
pochwala, ale i koryguje, a nawet
upomina.

Oczy matki, w których wyra¿a siê
intuicja. One wyczuwaj¹ wszystko, co
siê ze mn¹ dzieje – jeszcze zanim wy-
powiem. Ma mnie zawsze na oku. Na
jej oczach ros³em, rozwija³em siê. Na
oczach mojej ziemskiej matki, jak rów-
nie¿ i Niebieskiej, danej ku mojej obro-
nie. Pragn¹cej mojego rozwoju. Za-
wsze mia³em przeœwiadczenie, ¿e ma
mnie na oku.

-3-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Dziœ, gdy wnikam w tajemnice
oczu i wzroku matki – z wielkim roz-
rzewnieniem wspominam ziemsk¹
matkê. Gdy lata biegn¹, tym bardziej

kierujê siê ku tej Niebieskiej i pro-
szê J¹, aby mi³osierne swe oczy na
mnie zwraca³a, a Jezusa – b³ogos³a-
wiony owoc ¿ywota swojego – nie-
ustannie mi okazywa³a.

Przewodnicy dzieciom
Od szeœciu lat wadowic-

cy przewodnicy w³¹czaj¹
siê w akcjê organizowan¹
przez Samorz¹d Przewod-
ników Turystycznych
PTTK Województwa Ma-
³opolskiego pod has³em
Przewodnicy PTTK-Dzie-
ciom. Dotacjê na zorganizo-
wanie imprezy otrzymaliœmy z Urzê-
du Marsza³kowskiego, w tym roku
has³o imprezy nawi¹zuje do ogólno-
polskich obchodów 1050 rocznicy
chrztu Polski.

27 stycznia 2015 roku z grup¹
dzieci wyruszyliœmy na szlak. Wa-
dowice to miasto, które ma œwiê-
tych, zakony, zabytki. Najpierw
zwiedzaliœmy Muzeum-Dom Ro-
dziny Jana Paw³a II, gdzie dzieci
pozna³y ¿ycie Œwiêtego. Nastêpnie
bazylikê w której zosta³ ochrzczo-
ny, przyst¹pi³ do Pierwszej Komu-
nii i by³ bierzmowany Karol Woj-
ty³a. Liceum, kiedyœ gimnazjum, do
którego uczêszcza³ Œwiêty Jan
Pawe³ II to kolejne miejsce zwi¹za-
ne z Œwiêtymi. Do tej szko³y
uczêszcza³ te¿ œw. Józef Bilczew-

ski póŸniej arcybiskup
Lwowa. W auli papieskiej
spotkaliœmy siê z Pani¹
Dyrektor mgr Janin¹ Tu-
rek, która przybli¿y³a nam
postacie dwóch œwiêtych,
jej obecnoœæ bardzo nas
ucieszy³a.

Nawiedzenie klasztoru
ojców Karmelitów „na Górce” po-
zwoli³o na poznanie kolejnego Œwiê-
tego zwi¹zanego z Wadowicami -
œw. Rafa³a Kalinowskiego, za³o¿y-
ciela i budowniczego klasztoru.

Podsumowanie imprezy nast¹pi³o
w restauracji Ogrodowa, gdzie przy
smacznej pizzy i soczkach rozmawia-
no o wycieczce. Ka¿dy z uczestni-
ków otrzyma³ certyfikat udzia³u
w imprezie i drobny upominek. My-
œlê, ¿e wadowiccy przewodnicy: Jó-
zef Hyrkiel, Janusz Jêdrygas, Stani-
s³aw Matuszyk, Maria Zadora wy-
wi¹zali siê z postawionego zadania.
Pragniemy podziêkowaæ ks. dr Jac-
kowi Pietruszce – Dyrektorowi
Domu Rodzinnego Jana Paw³a II za
mo¿liwoœæ bezp³atnego zwiedzenia
muzeum. Maria Zadora

Dbaæ o ci¹g³oœæ

Bardzo zainteresowa³a mnie oso-
bliwa cecha religijnoœci francuskiej.
Mówi¹ o niej, ¿e szczególnie przy-
wi¹zana jest do dwóch sakramen-
tów: chrztu i pogrzebu (wiemy, ¿e
pochowanie zmar³ego nie jest sakra-
mentem). Dla Francuzów te dwie
uroczystoœci s¹ najwa¿niejsze.
Wioz¹ do koœcio³a ma³e dziecko,
a po latach równie¿ wioz¹ w samo-
chodzie cia³o zmar³ego. O rozwój
wiary pomiêdzy chrztem a pogrze-
bem Francuzi zbytnio siê nie przej-
muj¹. St¹d te¿ katolicyzm mieszkañ-
ców znad Sekwany jest bardzo p³yt-
ki. Laicyzacja tego spo³eczeñstwa
jest niezwyk³a.

Kiedy wspominam spojrzenie
Francuzów na wiarê, którzy czcz¹
pocz¹tek i koniec cz³owieka, to
dziwnym zbiegiem staje przed mymi
oczyma prze¿ywanie w naszej Oj-
czyŸnie Wielkiego Postu. Bardzo
wielu Polaków uwielbia pocz¹tek

i koniec tego okresu liturgicznego.
Wype³niaj¹ œwi¹tyniê w Popielec,
aby otrzymaæ na g³owê popió³. Przy
koñcu postu id¹ do œwi¹tyñ z pokar-
mami, by je poœwiêciæ. Nawet wielu
uwa¿a, ¿e pope³niliby ciê¿ki grzech,
gdyby nie byli w tych dwóch dniach
w koœciele. To, co siê dzieje pomiê-
dzy rozpoczêciem, a zakoñczeniem,
czyli ca³y œrodek, nie jest dla nich
wa¿ny. Daruj¹ sobie udzia³ w nabo-
¿eñstwach pokutnych: drodze krzy-
¿owej, Gorzkich ¯alach, rekolek-
cjach, spowiedzi wielkanocnej.

Dla œwiadomego katolika bardzo
wa¿ne jest dobre rozpoczêcie dzie³a
pokutnego jakim jest Popielec ze s³o-
wami: „Pamiêtaj cz³owiecze, ¿e pro-
chem jesteœ i w proch siê obrócisz”.
Piêkne jest w ostatnim dniu Wielkie-
go Postu poœwiêcenie pokarmów.
Nie mo¿na jednak zrezygnowaæ
z dobrze prze¿ywanych nabo¿eñstw
pokutnych w Wielkim Poœcie. One
bardzo pomagaj¹ w pog³êbieniu na-
szej wiary. ks. Infu³at

Nadzwyczajni Szafarze w Tarnawie Dolnej

Pos³uga Nadzwyczajnych Szafa-
rzy Komunii Œw. wymaga sta³ej for-
macji osobistej i wspólnotowej. Bez
wracania do Ÿróde³, bez modlitew-
nej refleksji, bez trwania we wspól-
nocie, bez sta³ego przypominania
o wartoœci daru jaki sta³ siê naszym
udzia³em, pos³uga ta mo¿e spowsze-

dnieæ, mo¿e staæ siê uci¹¿liwa. St¹d
w ramach formacji, przewidziane jest
uczestnictwo: w dorocznych rekolek-
cjach, w uroczystoœciach diecezjal-
nych i krajowych, czy te¿ Rejono-
wych Dniach Skupienia, dwóch
w ci¹gu roku: adwentowym i wiel-


