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Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

10 lat pos³ugi Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Œw.

Chrzest

Pogrzeb

W ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu œw:

Mikolaj Koœciuk, syn £ukasza i Anety
Tatiana Huber, córka Mateusza i Michaliny
Lena Wasik, córka Paw³a i Marioli
Marcel Graca, syn Krzysztofa i Renaty
W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Agata Lasek, ur. 1969r., zam. Os. Piastowskie
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W tym roku, 8 kwietnia, minie
dziesiêæ lat od b³ogos³awieñstwa
pierwszych w diecezji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Œw.
W marcu, po kolejnym b³ogos³awieñstwie bêdzie nas ponad
czterystu, to ju¿ du¿a „armia”.
Dziêki tej „armii” mo¿na by³o
zanieœæ tym, którzy ju¿ nie mog¹
uczestniczyæ we Mszy Œw. w koœciele tysi¹ce, dziesi¹tki tysiêcy
Komunii Œw. Taka jest zasadnicza idea, przewodnia myœl, g³ówne zadanie pos³ugi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Œw., aby
Jezus nadal, jak kiedyœ po Ziemi
Œwiêtej, tak teraz po wadowickiej, odwiedza³ chorych, ze
swoj¹ uzdrawiaj¹c¹ moc¹ i karmi³ ich Swoim Cia³em.
(ci¹g dalszy na str. 2)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

mia³em Pana Jezusa przy sercu
co najmniej 370 godzin. Jezus
Chrystus nasz Pan i Zbawiciel by³
fizycznie ze mn¹. To dar niepojêty. Mieæ Go tak blisko, na sercu, móc z nim rozmawiaæ jak
z przyjacielem, sam na sam, na
g³os. Ta bliskoœæ Jezusa musi
znaleŸæ swoje odbicie w naszej
postawie, w naszych relacjach do
innych ludzi. Jezus oczekuje,
abyœmy byli Jego œwiadkami.
Bywaj¹ dni, ¿e relacja do Pana
jest bardzo ¿ywa, ¿e czujemy
Jego obecnoœæ, ¿e odczuwamy
ogromn¹ duchow¹ radoœæ, ale s¹
równie¿ takie, gdy ta relacja jest
ch³odna, ¿e serca nasze s¹ zimne, ¿e nie ma w nas radoœci, ¿e
ogarnia nas zniechêcenie. W takich sytuacjach uzdrawiaj¹c¹
jest myœl, jak wielk¹ wartoœci¹
dla tych „uwiêzionych” w domach, jest przyjêcie Najœwiêtszego Sakramentu. Radoœæ jak¹
widzimy w oczach naszych chorych jest bezcenna. Szczególnie
zapad³a mi w pamiêci zawsze
rozpromieniona twarz Pani Józefy. Jak ona pragnê³a spotkania
z Jezusem w Komunii Œw. Pogodna, radosna twarz, a Na niej ³zy.
To by³y ³zy szczêœcia. £zy czêsto pojawiaj¹ siê na twarzach
naszych chorych. Jak nie wype³-

Bóg obdarza nas œwieckich
ogromnym zaufaniem, powierzaj¹c siebie w nasze rêce. Podjêcie pos³ugi poprzedzone jest
kursem
przygotowawczym
(8 sobót) zakoñczonym egzaminem oraz rekolekcjami.
Dzieñ b³ogos³awieñstwa, zawsze sobota przed Niedziel¹
Palmow¹, mocno zapada w pamiêci, szczególnie moment b³ogos³awieñstwa, którego dokonuje biskup i na³o¿enie Krzy¿a
potwierdzaj¹cego rozpoczêcie
pos³ugi. Serce dr¿y, w oczach
pojawiaj¹ siê ³zy, a w myœlach
pytanie: czy na to zas³ugujê?
Wszak od tego momentu, mo¿emy braæ w swoje d³onie Jezusa
Eucharystycznego, Najœwiêtszy
Sakrament i mo¿emy nieœæ go
innym, tym którzy ze wzglêdu
na stan zdrowia nie mog¹ Go
przyjmowaæ w koœciele.
W okresie tych dziesiêciu lat
(by³em w pierwszej grupie nadzwyczajnych szafarzy) zanosi³em Komuniê Œw. ponad 1700
razy (od kwietnia 2008 r. ka¿d¹
wizytê notujemy w specjalnym
dzienniku). Zwykle na jedn¹ wizytê poœwiêcam ok. 10 - 15 minut (z dojazdem, dojœciem). Tak
wiec, w ci¹gu tych dziesiêciu lat,
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Od gór do morza
Podczas ferii zimowych s³ysza³em s³owa ch³opców i dziewcz¹t z pó³nocy, odwiedzaj¹cych
Dom Papieski, jak mówili: „Bardzo pragnêliœmy zobaczyæ dom,
w którym mieszka³ Œwiêty Papie¿. Po Wadowicach pojedziemy w góry, bo tam jeszcze nigdy
nie byliœmy. Chcemy zobaczyæ,
jak w zimie wygl¹daj¹ szczyty
tatrzañskie.”
Pragnienie poznania nieznanych miejsc i nowych ludzi jest
d¹¿eniem ludzkiego serca.
W Wadowicach równie¿ takie
pragnienia mamy. St¹d w na-

szym mieœcie wycieczki i pielgrzymki ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem. Poznanie œwiata i ludzi
jest cech¹ œwie¿ego, ch³onnego
umys³u.
Nasza 3-dniowa pielgrzymka
do Trójmiasta wraz z Malborkiem
jest niepowtarzaln¹ okazj¹ zanurzenia siê w bogat¹ historiê tego
rejonu. Mieszkañcy gór chc¹ zobaczyæ rozko³ysane morskie fale
Ba³tyku. Serdecznie zapraszam
do udzia³u. Chêtni niech siê zapisuj¹ wp³acaj¹c zaliczkê. Do
koñca kwietnia nale¿y wp³aciæ
ca³¹ sumê. Program tej 3-dniowej
wyprawy jest nastêpuj¹cy.

TRÓJMIASTO – MALBORK – 3 DNI
Termin: 06-08.05.2016 /od pi¹tku do niedzieli/
DZIEÑ I
Wyjazd godz. 4.30. Przejazd do Gdañska i zwiedzanie miasta z przewodnikiem /ok. 3 godz. m.in. ul. D³uga, Dlugi Targ, Koœció³ Mariacki,
Koœció³ œw.Brygidy. Przejazd do oœrodka, obiadokolacja i nocleg.
DZIEÑ II
Œniadanie,wyjazd do Gdañska zwiedzanie z przewodnikiem /ok. 7 godz/
min. Stocznia Gdañska Plac Solidarnoœci, Pomnik Poleg³ych Stoczniowców, Europejskie Centrum. Solidarnoœci, Sopot, Gdynia ORP B³yskawica, Westerplatte. Powrót do oœrodka, obiadokolacja, nocleg.
DZIEÑ III
Œniadanie, wyjazd do Malborka zwiedzanie z przewodnikem Zamku
Krzy¿ackiego /ok 3 godz/ Wyjazd w drogê powrotn¹
Koszt: 500 z³ W tej cenie zawarte s¹: -2 noclegi w pokojach 2 os
z ³azienkami w oœrodku wypoczynkowym 600 m do morza, wy¿ywienie: 2 obiadokolacje i 2 œniadania, przewodnik po Trójmieœcie -parkingi i op³aty drogowe, transport, ubezpieczenie.
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Poniedzia³ek 7 marca
6.00 Œp. Irena Zawi³a
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e
i opiekê MB dla Patrycji w 18 r. ur.
6.45 Œp. Janina i Rajmund Guzdek
7.30 Œp. Janina Kundys
8.00 Œp. Helena ¯ak
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Kazimierz Gieruszczak
Œp. Kazimierz Kozie³
Œp. Helena i Kazimierz Sarneccy
Wtorek 8 marca
6.00 Œp. Helena ¯ak
6.45 Œp. Ryszard Gajewski - 6 r.œm.
O szczêœliwy przebieg operacji dla Marka
7.30 W int. Dariusza, mamy Katarzyny
i babci Anny o zdrowie i b³. Bo¿e
8.00 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
12.00 Œp. Tomasz £obodziñski
18.00 Œp. Stanis³aw i Jan
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹
opiekê Bo¿¹ w 80 r. ur. dla Józefa
Œroda 9 marca
6.00 Œp. Wies³awa Jura
6.45 Œp. Józef Opaliñski
7.30 Œp. Edward Oleksy
8.00 Œp. Józef Ruman
12.00 Œp. Józef M³odzik
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O ³askê powrotu do zdrowia i opiekê MB dla
ks. Tadeusza Bernat
O uzdrowienie Jacka przez wstaweinnictwo
MB Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. Czes³awa i Stanis³aw Kot
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Krystyna Galas
Œp. Helena ¯ak
Œp. Alojza Warcha³
Œp. Maria Matlak
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Œp. Danuta Pomiet³o
Œp. Kazimierz Matlak
Œp. Kamil Suknarowski
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Czwartek 10 marca
6.00 Œp. Jacek i Krystyna Czuba
6.45 Œp. Andrzej Grabysz - ¿ona Maria z dzieæmi
7.30 Œp. Tomasz £obodziñski
8.00
12.00 Œp. Helena ¯ak
18.00 Œp. Irena Zawi³a
Œp. Barbara Sabuda
Pi¹tek 11 marca
6.00 Œp. Alojza Warcha³
6.45 Œp. Regina Berek
Œp. Jerzy Rokowski
7.30 Œp. Danuta Pomiet³o
8.00 Œp. Zbigniew ¯muda
12.00 Œp. Anna Matuszek - 4 r.œm.
18.00 Œp. Czes³aw Palenica
Œp. Julia Homa
Sobota 12 marca
6.00 Œp. Tomasz £obodziñski
6.45 Œp. Józefa Rosenstrauch
7.30 Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Sylwii Jaœko
w dniu urodzin
12.00 Œp. Józef Seremet, syn Jaros³aw
18.00 Œp. Krystyna Klauzner - w dniu imienin
Œp. Jan Sobota - 2 r.œm.
Niedziela 13 marca
6.00 Œp. Olga Pitu³ej - 4 r.œm.
7.30 Œp. Józef Lurka
Œp. Józef Sowa
O zdrowie i b³. Bo¿e dla wszystkich
Ró¿ i ks. Opiekuna
9.00 Œp. Eugeniusz Chrapek
9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Nowak
10.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska - 4 r.œm.
i za zmar³ych z rodziny
12.00 Œp. Stanis³aw Str¹czek
13.30 Roczki
18.00 Œp. Franciszka Koz³owska - 1 r.œm.

niaæ tej pos³ugi, szczególnie
w kontekœcie Ewangelii z niedzieli 14 lutego. Wszak t¹ pos³ug¹ wype³niam Jezusow¹ zachêtê – chorych nawiedzaæ.
Pos³uga jest zasadniczo radosna, ale bywaj¹ te¿ chwile smutne, to te, gdy odprowadzamy
doczesne szcz¹tki naszych chorych na miejsce wiecznego odpoczynku. Wieloletnie, conie-

dzielne odwiedziny, stwarzaj¹
niemal rodzinn¹ wiêŸ, a wiêc odprowadzamy swoich bliskich,
ale wierzymy, ¿e tam w niebie,
bêd¹ siê troszczyæ o nas, bêd¹
wymadlaæ dla nas si³y do pos³ugi kolejnym chorym. Bêd¹ wypraszaæ nowe zastêpy pragn¹cych spe³niaæ tê pos³ugê.
Tadeusz WoŸniak

4. Niedziela Wielkiego Postu - 6 marca 2016
1. Do Myœlenic na
misterium Mêki Pañskiej
pojedziemy
w sobotê 12 marca.
Wyjazd godz. 15.00.
Koszt przejazdu 15 z³.
2. W przysz³¹ niedzielê o godz. 7.30
msza œw. w intencji
Ró¿ Ró¿añcowych
i zmianka ró¿añcowa.
Natomiast o godz. 13.30 msza
œw. w intencji rocznych dzieci.
Ofiara sk³adana na tacê
w przysz³¹ niedzielê przeznaczona na pokrycie kosztów zwi¹zanych z organizacj¹ rekolekcji
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
3. W pi¹tek 18 marca pielgrzymowanie do £agiewnik po³¹czymy z odwiedzeniem wiêzienia -3-

wadowickiego. Rozpoczêcie przed wejœciem do wiêzienia
o godz. 12.45. Koszt
20 z³. Przy zapisie, tak¿e przy odwiedzeniu
wiêzienia, koniecznie
nale¿y mieæ ze sob¹
dowód osobisty.
4. Przypominamy, ¿e
w niedziele Wielkiego Postu
Droga Krzy¿owa o godz. 16.15,
a nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali
o godz. 17.00, natomiast w pi¹tki Droga Krzy¿owa o godz. 8.30
i 18.30, dla dzieci o 17.15. Zachêcamy wiernych do udzia³u
w tych pokutnych nabo¿eñstwach.
ks. S. Jaœkowiec, prob

Rok Mi³osierdzia
Wiele jest znaków zewnêtrznych i wewnêtrznych Jubileuszowego Roku Mi³osierdzia.
Pierwszym – zewnêtrznym s¹
œwiête drzwi, zwane te¿ bram¹
mi³osierdzia. Dotychczas jubileuszowe drzwi znajdowa³y siê
tylko w bazylikach wiêkszych
w Rzymie. Pragnieniem Ojca
Œwiêtego Franciszka by³o ich
rozszerzenie
na ca³y œwiat.
W naszej krakowskiej archidiecezji jest ich
dwanaœcie. Ten
r o z s z e r z o n y,
zewnêtrzny
znak mi³osierdzia na ca³y œwiat
oznacza, i¿ Pan Bóg chce dzia³aæ na ca³ym globie ziemskim,
a nie tylko w Rzymie.
Symboliczny jest gest przejœcia przez bramê, przez drzwi
mi³osierdzia. Otrzymujemy od
Boga mi³osierdzie, by móc je
dawaæ innym. „Mi³osierni mi³osierdzia dost¹pi¹.” Drzwi œwiête uwra¿liwiaj¹ nas na otwarcie
naszego wnêtrza dla wszystkich.
Otworzyæ siê na oœcie¿ – jak prosi³ œw. Jan Pawe³ II – na Boga
i na cz³owieka. Drzwi œwiête s¹
bramami mi³osierdzia Bo¿ego.
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Wskazuj¹ one samego Jezusa
Chrystusa: „Ja jestem bram¹
owiec!” Bram¹ jest Jezus, a Jezus jest za darmo. Za zbawienie
siê nie p³aci. Zbawienie jest za
darmo. Przejœcie przez drzwi
œwiête jest znakiem prawdziwego nawrócenia serca. Mi³osierdzie to imiê Boga. Mi³osierdzie
jest sercem Boga. Papie¿ Franciszek uczy,
¿e mi³osierdzie winno
byæ sercem
ka¿dego katolika. Sercem,
które mocno
bije wszêdzie
tam, gdzie ludzka godnoœæ jest
zagro¿ona. Uœcisk mi³osierdzia,
którym ojciec obejmuje zranionego syna ma w Roku Jubileuszowym dotkn¹æ ka¿dego. Poraniony jest syn marnotrawny,
ale i zraniony jest ojciec. Bóg
jest zraniony mi³oœci¹.
Ka¿dy kap³an ma byæ aposto³em mi³osierdzia – zw³aszcza
w konfesjonale i na ambonie.
Bóg nie chce karaæ, chce pomagaæ. Radosna wieœæ o mi³osierdziu ma byæ naczelnym tematem
przepowiadania w Roku Jubileuszowym.

Papie¿ Franciszek pragnie, by
wierni w tym roku odkryli si³ê
mi³osierdzia w ¿yciu codziennym. W konkretnym zaanga¿owaniu. By ka¿dy sta³ siê widzialnym narzêdziem mi³osierdzia
dla wszystkich.
Rozgl¹dam siê za
mi³osiernymi parafianami naszej parafii. Wielu ich znajdujê w Wadowicach. W œrodê 24 lutego
chowa³em
œp. Mariê Tyra³a.
By³a ¿on¹ i matk¹
czwórki
dzieci.
Zmar³a w wieku 80
lat. By³em z t¹ rodzin¹ bli¿ej zwi¹zany ze wzglêdu na syna Józefa, który wydatnie pomaga w redagowaniu naszego biuletynu parafialnego
„Bazylika”. Wiem o wielkim zaanga¿owaniu tej matki w dobre
wychowanie swych dzieci – by
byli do Boga i do ludzi. Otacza³a czu³¹ mi³oœci¹ swoje dzieci –
to jej najpiêkniejszy gest mi³osierdzia. By³a wci¹¿ do ich dyspozycji. I tak miesi¹c po miesi¹cu, rok po roku – s³u¿y³a pomoc¹ dzieciom i mê¿owi.
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Œp. Maria dana by³a przez Boga
ku pomocy – nie tylko rodzinie,
ale s¹siadom i znajomym z osiedla. Otwarta na potrzeby bli¿szych i dalszych. Umia³a czêstowaæ ciep³ym s³owem, ale i dobrym ciastem. Dzieli³a siê tym co upiek³a, jak równie¿
wra¿liwym sercem.
Mia³a oczy widz¹ce
ludzkie biedy i uszy
s³ysz¹ce wo³anie
o pomoc. By³a cz³owiekiem, który mia³
czas dla rodziny, ale
i dla innych ludzi.
Nie sk¹pi³a równie¿
czasu dla Boga. Odprawiaj¹c nowennê do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, co
œrodê dostrzega³em j¹ przychodz¹c¹ na to nabo¿eñstwo. Bóg
w swym nieskoñczonym mi³osierdziu da³ jej poznaæ sw¹ czu³¹
mi³oœæ, gdy otoczona troskliw¹
opiek¹ swych dzieci prze¿ywa³a
sw¹ ostatni¹ chorobê. Du¿o
wczeœniej cieszy³a siê wyj¹tkowym szczêœciem, gdy jej wnuczka wita³a Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II przybywaj¹cego do
Wadowic. „Mi³osierni mi³osierdzia dost¹pi¹!”
ks. Infu³at

