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8. Niedziela Zwyk³a

Misja specjalna abp. Hosera Papie¿ Franciszek zleci³ Arcybi-

skupowi Hoserowi rozpoznanie sytuacji duszpasterskiej, a zw³asz-
cza potrzeb wiernych, którzy w liczbie ponad 2,5 mln przybywaj¹
co roku do Medjugoria. Jest to miejsce s³yn¹ce ³askami. Wielu
pielgrzymów tam siê nawróci³o. Inni pog³êbili swe ¿ycie religij-
ne. To miejsce przyci¹ga jak magnes ludzi z ca³ego œwiata. Gospa
/Pani/ jest tam czczona jako „Kralica Mira” /Królowa Pokoju/.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

grzymów na Eucharystiê, pomi-
mo tego ¿e nie jest to okres wa-
kacyjny. Œwiadczy to jednak
o tym, ¿e wielu szuka i d¹¿y do
kontaktu i bliskoœci z naszym
Œwiêtym Rodakiem.

Zobaczy³em tak¿e, równie¿
bardzo wa¿ne dla chrzeœcijan
miejsce - Tre Fontane. Na tere-
nie tego opactwa, prowadzone-
go przez Ojców Trapistów, znaj-
duje siê kamieñ milowy, na któ-
rym œw. Pawe³ po³o¿y³ g³owê
i zosta³ zabity przez œciêcie mie-
czem. Jak g³osi legenda g³owa
œw. Paw³a, po odciêciu, odbi³a siê

trzy razy. W tych miejscach wytrysnê³y trzy Ÿród³a (obecnie nieczyn-
ne). Moja grupa mia³a wielkie szczêœcie, gdy¿ mog³a uca³owaæ ten
szczególny kamieñ. Wszyscy byli g³êboko wzruszeni. Szcz¹tki
œw. Paw³a pochowane s¹ w piêknej Bazylice pod wezwaniem Œw. Paw-
³a za Murami.

Ca³a pielgrzymka zrobi³a na mnie bardzo du¿e wra¿enie. Mia³em oka-
zje byæ w tych samych miejscach co œwiêci pochodz¹cy z I wieku,
a tak¿e ci z czasów bardziej wspó³czesnych. Wra¿enia te trudno prze-
kazaæ, ale warto tam byæ i osobiœcie wszystkiego doœwiadczyæ.

Piotr P³oszczyca

Na zbli¿aj¹cy sie tydzieñ ¿yczymy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa

i obfitych ³ask, zw³aszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

Sobota  4 marca
6.00 Œp. Zbigniew Miœ
6.45 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki
Bo¿ej dla Kazimiery
7.30 Œp. Miros³aw Nowak
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw-
ko Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna
12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny, radia
Maryja i TV TRWAM
18.00 Œp. Piotr Czaicki - 15 r. œm., Œp.
Kornelia Warmuz - 10 r.œm.

Œp. Anna Leñ

Niedziela 5 marca

6.00 Œp. Czes³aw Œlizowski

 7.30 Œp. W³adys³awa Pawlik i zmarli
z rodziny

 9.00 Œp. Kazimiera Glanowska

Roków: Œp. Teresa El¿bieciak

10.30 Œp. Kazimierz Górowski

12.00 Œp. Wypominani

13.30 Chrzty

18.00 Œp. Kazimierz Ryœ

(ci¹g dalszy na str. 8)

1. Dziœ rozpoczynamy 40-go-
dzinne nabo¿eñstwo przed Wiel-
kim Postem. Po mszy œw. o godz.
13.30 wystawienie Najœwiêtsze-
go Sakramentu. Zachêcamy
wszystkich do adoracji Pana Je-
zusa w ci¹gu trzech kolejnych
dni nabo¿eñstwa.

2. Od dziœ 50. Tydzieñ Modlitw
o TrzeŸwoœæ Narodu pod has³em:
„Ku trzeŸwoœci Narodu. Odpo-
wiedzialnoœæ rodziny, Koœcio³a,
pañstwa i samorz¹du.” Przy tej
okazji przypominamy, ¿e przy
naszej parafii dzia³a wspólnota
AA s³u¿¹ca wsparciem osobom
uzale¿nionym.

3. W naszej archidiecezji roz-
poczyna siê dziœ okres spowie-
dzi i Komunii œw. wielkanocnej;
trwa on do uroczystoœci Trójcy
Przenajœwiêtszej 11 czerwca.

4. We wtorek o godz. 16.00
spotkanie Honorowej Stra¿y.

5. W Œrodê Popielcow¹ rozpo-
czynamy Wielki Post. Msze œw.
w tym dniu odprawiamy o godz.
6.00, 6.45, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00 i 18.00. W tym dniu ka¿-
dego katolika pomiêdzy 18-tym,
a 60-tym rokiem ¿ycia obowi¹-
zuje post œcis³y, który dopuszcza
przyjêcie w ci¹gu dnia jednego

posi³ku do syta i dwóch lekkich.
Post œcis³y jest w Œrodê Popiel-
cow¹ i w Wielki Pi¹tek. Od tego
postu nie ma dyspensy. W Œrodê
Popielcow¹ kancelaria parafialna
nieczynna. Nowenna do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po
mszy œw. o godz. 8.00 oraz wie-
czorem o godz. 17.30.

6. Od Œrody Popielcowej do
pierwszej niedzieli Wielkiego
Postu przypadaj¹ kwartalne dni
modlitw o ducha pokuty.

7. W przysz³¹ niedzielê sakra-
ment Chrztu œw. o godz. 13.30,
pouczenie przedchrzcielne w pi¹-
tek o godz. 19.00.

8. Rekolekcje parafialne roz-
poczn¹ siê w III Niedzielê Wiel-
kiego Postu, czyli 19 marca
i prze¿ywaæ je bêdziemy przez
trzy kolejne niedziele.

9. Drogê Krzy¿ow¹ odprawia-
my w pi¹tki o godz. 8.30 i 18.30,
dla dzieci o 17.15. W niedziele
Droga Krzy¿owa o godz. 16.15,
Gorzkie ¯ale o godz. 17.00.

10. W ostatnim czasie odeszli
do wiecznoœci œp. Zdzis³aw Ma-
tuœniak i œp. Micha³ Maœlana.
Wieczny odpoczynek racz im daæ
Panie, a œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.

Rzym, to miasto po³o¿one na
wzgórzach, pe³ne niezliczonych
budowli, œwi¹tyñ i zabytków. Nie
da siê tego miasta zwiedziæ w je-

den dzieñ, a nawet tydzieñ. Dla
nas, chrzeœcijan, Rzym to szcze-
gólne miejsce, poniewa¿ jest on
ostoj¹ chrzeœcijañstwa. To tutaj
znajduje siê grób œw. Piotra, któ-

ry zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹ na
wzgórzach Watykanu. Nad jego
grobem wybudowano Bazylikê,
która ka¿dego roku przyci¹ga mi-
liony turystów i pielgrzymów.

Bêd¹c w Bazylice, przy-
sz³a mi do g³owy myœl,
¿e chodzê po tej samej
posadzce, widzê te same
piêkne dzie³a sztuki, co
nasz Karol Wojty³a.

Pielgrzymi licznie
przychodzili do grobu
œw. Jana Paw³a II pe³ni
wzruszenia, prosz¹c
i dziêkuj¹c za otrzymane
³aski. Mia³em okazjê

uczestniczyæ w dwóch Mszach œw.
przy grobie Papie¿a. Jedna
z nich by³a dla Polaków. Zdziwi-
³o mnie liczne przybycie piel-
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Poniedzia³ek 27 lutego
  6.00 Œp. Tadeusz Dorociñski

Œp. Edward Figlewicz
 6.45 Œp. Edward Lelek
7.30 Œp. Józefa Wilczkiewicz
 8.00 Œp. Micha³ i Zofia ¯muda
12.00 Œp. Antoni Caputa
18.00 Œp. Józefa Paterek

Œp. Zofia Tatar, m¹¿ Stefan, syn Józef
Wtorek 28 lutego
 6.00 Œp. Zbigniew Filek
 6.45 Œp. Weronika Batko
7.30 Œp. Maria Peszel
 8.00 Œp. Ryszard Urbaniec
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Zenon Randak - 17 r.œm.

Œp. Wies³aw Golañski
Œroda Popielcowa  1 marca
 6.00 Œp. Franciszka WoŸniak
 6.45 Œp. Teresa El¿bieciak
 8.00 Œp. Jan Medoñ - 13 r.œm.
10.00 Œp. Genowefa Kanik
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
16.00 Œp. Zbigniew Kwiatkowski
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie dla Iwony
O zdrowie, b³. Bo¿e dla Anny Surzyn, syna
Krzysztofa i syna Jana
O zdrowie i b³. Bo¿e dla siostry Ma³gorzaty
w 55 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Jan Kak
Œp. Tadeusz Dorociñski
Œp. Zbigniew Miœ
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Wies³aw Golañski
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³

Œp. Eugenia Mleczko
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Irena Kolber
Œp. Jan Ceremuga
Œp. Edward Tomczyk
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
Œp. W³adys³aw Surzyn - 9 r.œm.
Œp. Jan Kolasa
Œp. Zofia Grzywa
Œp. Stanis³aw Cholewa - 6 r.œm.
Œp. Zofia Gregorarz
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Czes³aw Jab³oñski
Œp. Józef Zawi³a
Czwartek 2 marca
 6.00 Œp. Marian i Helena Gêbczyk
6.45 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

dla Heleny Kowalczyk w dniu imienin
7.30 Dziêkczynno-b³agalna w 50 r. œlubu dla

Rozalii i Ryszarda
 8.00 Œp. Helena i Józef Z¹tek
12.00 Œp. Andrzej Panczakiewicz
18.00 Œp. Maria Krupnik

Œp. Czes³aw Œlizowski
Pi¹tek 3 marca
6.00 Œp. Piotr Jucha
6.45 Œp. Kazimiera i Stanis³aw Rajewscy i ich rodzice
7.30 Œp. ks. Kazimierz Suder, œp. ks. Czes³aw

Ma³ysa, œp. ks. Micha³ Ryœ, œp. ks. Czes³aw
Dyduch i za dusze w czyœæcu cierpi¹cek

 8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna i Cz³onków Stra¿y Honorowej

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, œp. Anna,
Agnieszka, Sylwester i jego 2 bracia

16.30 Œp. Maria Peszel
18.00 Œp. Agnieszka Kosmyra - 2 r.œm.

Œp. Joanna Jucha - 1 r.œm.
- 3 -

(ci¹g dalszy na str. 4)

Wspólnota Koœcio³ów
Tegoroczne moje przejœcie po

kolêdzie ukazuje mi bogaty ko-
loryt ¿ycia religijnego naszej
parafii. Uœwiadamiam sobie ko-
rzystanie naszych wiernych
z ró¿nych miejsc sakralnych
znajduj¹cych siê w naszym mie-
œcie. Spotyka³em takie rodziny,
które mówi³y: „My w niedziele
i œwiêta chodzimy do oo. Karme-
litów na Górce.” Co was tam ci¹-
gnie – pytam? „To koœció³ek bar-
dzo przytulny i ciep³y. W jego
wnêtrzu czujemy bliskoœæ Boga
poprzez przyczynê œw. Józefa.
W dodatku, gdy jedziemy samo-
chodem – korzystamy z du¿ego
parkingu. U³atwia nam to ¿ycie.”

Spotka³em równie¿ i takich,
którzy oœwiadczali, ¿e oni najle-
piej czuj¹ siê u ss. Nazaretanek
na Lwowskiej. „U Siostrzyczek
– tak siê wyra¿ali – jest jak
w domu. Wygodnie, dobrze s³y-
chaæ. Jest cieplutko.” Mia³em
te¿ mo¿liwoœæ rozmowy z para-
fianami, którzy w niedziele
uczêszczaj¹ na Kopiec. Tam
posy³aj¹ do szko³y swoje dziec-
ko. W tym koœció³ku Ksiê¿a Pal-
lotyni prowadz¹ w pi¹tki bardzo
ciekawe adoracjê. Uwielbiaj¹ te
modlitwy.

Nie oby³o siê te¿ us³yszenia
oœwiadczenia swej obecnoœci
w koœciele œw. Piotra. „Tam cho-
dzi³em  jako m³ody ch³opak, czy
dziewczyna. Przyzwyczai³em siê
i tam jest moje miejsce. Tym bar-
dziej, ¿e po mszy œw. idziemy na
obiad do mamy, która mieszka na
tamtejszym osiedlu. Du¿ym u³a-
twieniem jest równie¿ parking
przy koœciele.”

W takiej wieloœci korzystania
ze œwi¹tyñ nie zdziwi³o mnie, ¿e
kolejna rodzina, któr¹ nawiedzi-
³em z b³ogos³awieñstwem kolê-
dowym, doœæ czêsto podró¿uje
do Kalwarii. „Przecie¿ tam jest
Cudowna Matka Boska Kalwa-
ryjska” – oœwiadczyli.

S³ucham tych zwierzeñ z du-
¿ym zainteresowaniem. Myœlê,
¿e w ma³ych Wadowicach po-
dobnie jest jak w du¿ym Krako-
wie. Mniej ³¹czy parafia, a bar-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

dziej wybrany koœció³. O wybo-
rze œwi¹tyni decyduj¹ tak walo-
ry zewnêtrzne, jak i wewnêtrz-
ne. W naszych czasach coraz
czêœciej jeŸdzi siê do koœcio³a
i dlatego miejsca parkingowe s¹
bardzo wa¿ne. Równie¿ wspó³-
czesny cz³owiek przyzwyczajo-
ny jest do wiêkszych wygód.
Chce mieæ miejsce siedz¹ce
i odczuwaæ ciep³o. Równie¿ du¿¹
rolê odgrywaj¹ wyg³aszane kaza-
nia, jak i prowadzenie œpiewu.

Odwa¿nie pytam, a kiedy Pañ-
stwo uczêszczacie do naszej ba-
zyliki. „Niech ksi¹dz nie myœli,
¿e j¹ lekcewa¿ymy. Jesteœmy
dumni, ¿e do takiej parafii, z któ-
rej wywodzi siê Œwiêty Papie¿,
my te¿ nale¿ymy. Chlubimy siê
przynale¿noœci¹ do niej. Jest
naszym niczym niezas³u¿onym
zaszczytem. Choæ niejedno-
krotnie wybieramy inne ko-
œcio³y, to jednak mamy œwiado-
moœæ przynale¿noœci do Bazy-
liki wadowickiej. Na wiêksze
œwiêta zawsze tam chodzimy.
Przecie¿ tam byliœmy chrzcze-
ni. Tam przyjmowaliœmy I ko-
muniê œw. I równie¿ w Bazylice
bierzemy udzia³ w pogrzebach
rodzinnych.”

D³ugoletnie doœwiadczenie
duszpasterskie podpowiada mi,
¿e wielkim bogactwem parafii s¹
zakony. Tak mêskie, jak i ¿eñ-
skie. Nasza parafia chlubi siê
obecnoœci¹ oo. Karmelitów,
Ksiê¿y Pallotynów, Sióstr Naza-
retanek i Sióstr Albertynek.
Z niezbadanych wyroków
Opatrznoœci Bo¿ej  te zakony za-
puœci³y korzenie na ziemi wado-
wickiej. S¹ one ³ask¹, a nie do-
pustem Bo¿ym. Moim wielkim
pragnieniem jest, aby poszcze-
gólne zakony rozwija³y w Wa-
dowicach swój charyzmat. Cel
dla którego powsta³y. Ten niepo-
wtarzalny Bo¿y dar, dziêki któ-
remu istniej¹ i do którego zosta-
³y powo³ane. W takim wypadku
nigdy nie bêdzie pos¹dzenia, ¿e
wzajemnie wydzieramy sobie
wiernych. Ludzie wierz¹cy, wie-
dzeni Bo¿ym zmys³em, pójd¹ na
pastwiska, które potrafi¹ ich naj-
lepiej nakarmiæ. Przez ca³e lata
kap³añskie uczono mnie, ¿e za-
kony prowadz¹ w koœciele dzie-
³a specjalistyczne, a parafie s¹
od duszpasterstwa ogólnego.

Tegoroczna kolêda, po 19 la-
tach w Wadowicach, bardzo mi
tê prawdê potwierdzi³a.

Jesteœmy z Tob¹
Wadowickie liceum im. Marci-

na Wadowity przez 150 lat swe-
go istnienia by³o miejscem
kszta³cenia zwyk³ych i niezwy-
k³ych ludzi. Jedni i drudzy byli
chlub¹ tej szko³y. Wielkim za-
szczytem jest jej nieprzerwane
trwanie przez pó³tora wieku.
W jej murach zapisana
jest historia po³owy XIX
wieku. Ca³y XX wiek
i ju¿ prawie dwie deka-
dy XXI wieku. Piêkna
historia m¹drych i odpo-
wiedzialnych nauczy-
cieli. Zmaganie o roz-
wój osobowy uczniów
z miast i wiosek Podbe-
skidzia, a tak¿e serdecz-
na troska pracowników
socjalnych. Ka¿dy rozwój oku-
piony jest wysi³kiem wielu lu-
dzi. To proces, który wci¹¿ musi
byæ aktualizowany. Nie mo¿na
osi¹œæ na laurach. Cen¹ niezwy-
k³ego sukcesu œw. Jana Paw³a II
– Ucznia tego Liceum – by³a tyta-
niczna Jego praca, a tak¿e tajem-
nica wybrañstwa Bo¿ego. Wci¹¿
musia³ siê zmagaæ z ró¿nymi
przeciwnoœciami. Si³y czerpa³ z
za¿y³oœci z Bogiem i ludŸmi.

Dla uczczenia jubileuszu pó³-
torawiecza istnienia szko³y,
ks. Adam Garlacz – katecheta tej
szko³y – zorganizowa³ podczas
ferii zimowych pielgrzymkê do
Watykanu. Widzialnym owocem
dla naszej Bazyliki tej jubile-
uszowej pielgrzymki jest artyku³
ucznia, który wraz ze swoj¹ ro-
dzin¹ bra³ w niej udzia³.

Wra¿enia m³odego
pielgrzyma

Na pocz¹tku lutego by³em na
pielgrzymce w Rzymie. W prze-
wodniku przeczyta³em, ¿e
„...w dziedzinie kultury, sztuki
i myœli, wszystko - lub prawie
wszystko - tutaj siê rodzi³o i mia-
³o swój pocz¹tek.” I rzeczywi-
œcie to prawda.


