(ci¹g dalszy ze str. 7)

atrze warszawskim tak siê zohydza. Najwiêkszy Wadowiczanin
– duma Polski i œwiata – zostaje w wulgarny sposób zbezczeszczony. Nosimy w sobie
œwiadomoœæ, ¿e Polska sta³a
siê znana ca³emu œwiatu, a Wadowice zaistnia³y na mapie naszej Ojczyzny poprzez Karola
Wojty³ê, œw. Jana Paw³a II. Zobowi¹zani jesteœmy, aby wobec
poni¿enia naszego Bohatera
tym bardziej w nas ¿y³a wielkoœæ i œwiêtoœæ naszego Rodaka. Pragniemy naszym ¿yciem,
ale i wiedz¹ byæ œwiadkami radosnej dumy, i¿ zamieszkujemy tê ziemiê, któr¹ w sposób
specjalny ukocha³ Karol Wojty³a.
Nasz¹ liczn¹ obecnoœci¹ na
Drodze Krzy¿owej, która przejdzie ulicami Wadowic w Niedzielê Palmow¹, a tak¿e w Wielki Pi¹tek po rynku – publicznie zaœwiadczymy, i¿ sponiewieraæ nie damy
Twego imienia – Tobie przysiêgamy Œwiêty Janie Pawle II!
ks. Infu³at
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2. Niedziela
Wielkiego Postu

Wci¹¿ bliski
Wielkie zainteresowanie
wzbudzi³ wywiad Ojca
Œwiêtego, który ukaza³ siê
w hiszpañskiej gazecie „El
Pais”. Na pytanie dziennikarza, co najbardziej niepokoi Papie¿a, jeœli chodzi
o Koœció³, a bardziej ogólnie o sytuacjê na œwiecie.
Ojciec Œwiêty oœwiadczy³:
„Pragn¹³bym, ¿eby Koœció³
stara³ siê byæ bliski ludziom. Koœció³, który nie
jest bliski – nie jest Koœcio³em. Staje siê dobrze zarz¹dzan¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹. Dobroczynnym stowarzyszeniem mi³osiernych ludzi, którzy spotykaj¹ siê na herbatce i dzia³aj¹ charytatywne. To bliskoœæ sprawi, ¿e Koœció³
(ci¹g dalszy na str. 2)

2. Niedziela Wielkiego Postu - 12 marca 2017
1. W tym tygodniu rekolekcje
wielkopostne dla m³odzie¿y Liceum Ogólnokszta³c¹cego, natomiast rekolekcje parafialne rozpoczn¹ siê w przysz³¹ niedzielê
i prze¿ywaæ je bêdziemy przez
trzy kolejne niedziele.
2. W œrodê 15 marca u o.o. Karmelitów na Górce o godz. 8.00
i 18.00 zakoñczenie nowenny do
œw. Józefa.
3. W przysz³¹ niedzielê sakrament Chrztu œw. o godz. 13.30,
pouczenie
przedchrzcielne
w pi¹tek o godz. 19.00.
4. Spotkanie Akcji Katolickiej
w poniedzia³ek 20 marca o godz.
16.30.
5. W miesi¹cu marcu oddajemy
szczególn¹ czeœæ œw. Józefowi.
W naszej Bazylice codziennie po
Mszy œw. o godz. 7.30 litania do
œw. Józefa.

6. Zapraszamy do nabywania
baranków wielkanocnych w cenie 6 z³.
7.Marcowe pielgrzymowanie na
Apel Jasnogórski bêdzie modlitw¹ o trzeŸwoœæ naszego narodu. Wyjazd w czwartek 16 marca
o godz. 15.45, koszt 35 z³. W sobotê 18 marca pielgrzymujemy
szlakiem œw. Brata Alberta do
Zakopanego na Kalatówki. Wyjazd o godz. 7.00, koszt 30 z³. 29
kwietnia rozpoczniemy 3-dniow¹
pielgrzymkê do Lichenia, Torunia, Ko³obrzegu, Szczecina
i Trzebnicy. Szczegó³y w kancelarii parafialnej. ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 19 marca
6.00 Œp. Józef Zamys³owski i jego rodzice
7.30 Œp. Józef Lurka, Józef Sowa
Œp. Józef Odrzywolski
9.00 O b³. Bo¿e dla Józefy w 60 r. urodzin

Roków: Œp. Jan Kurek - 7 r.œm.
10.30 Œp. Kazimierz Ryœ
12.00 Œp. Józef Rajda
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Józef Odrzywolski

wyj¹tkowy dzieñ pielgrzymek od
Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy do Królowej, Hetmanki
Narodu.
Z biciem serca i wzruszeniem
s³uchaliœmy dŸwiêki „Barki”.
Melodii, która wyprowadzi³a Go
z Ojczyzny. Przy jej dŸwiêkach
o. Eustachy wezwa³ œw. Jana
Paw³a II, by stan¹³ wœród nas.
Ten wieczorny Apel na pewno
pozostanie na d³ugo w naszej pamiêci. Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie! Do zobaczenia 16 marca.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

– rêkojmi si³y. Si³y modlitwy, si³y
zjednania siê z Bogiem. Polecamy te¿ rodziców, którzy maj¹ niepe³nosprawne dzieci. Byœmy
z mi³oœci¹ pochylali siê nad nimi.
Matka Bo¿a ofiarowa³a nam
w tym dniu przepiêkny Apel,
prowadzony przez Ojca profesora Eustachego Rakoczego, Jasnogórskiego Kapelana ¯o³nierzy Niepodleg³oœci, stra¿nika tradycji. Poœwiêcony naszym comiesiêcznym pielgrzymkom apelowym, Pielgrzymom, którzy
ka¿dego 16-go przybywaj¹
z miasta, które wzrasta w œwiêtoœci swego Rodaka. To wierne
trwanie rodzimej parafii w ho³dzie za Jego ¿ycie i dzie³o. To

Rozalia Borkowska

PS Ka¿dy mo¿e pojechaæ.
A mo¿e ktoœ jeszcze nie by³ na
Apelu Jasnogórskim? Mo¿e jechaæ z nami. Trzeba tylko wczeœniej siê zapisaæ.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

jest tym, czym jest. Jesteœmy braæmi. Koœció³ to my wszyscy. Dlatego nale¿y uwa¿aæ, ¿eby nie zabrak³o tej bliskoœci ze wszystkimi.
Bliskoœæ to dotykanie, widzenie
w bliŸnim cia³a Chrystusa.”
Wspó³czesny Zastêpca Chrystusa czêsto powtarza te treœci –
Koœció³ ma byæ bliski ludziom.
Gdy mówi o bliskoœci Koœcio³a
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– silnie podkreœla, ¿e cz³owiek
wierz¹cy w Chrystusa: duchowny, czy œwiecki – ma obowi¹zek
pe³niæ dzie³a mi³osiernej mi³oœci.
D³ugie lata mego kap³añstwa
umo¿liwi³y mi przekonanie, i¿
bardzo dobrym narzêdziem do realizacji bliskoœci z ludŸmi jest
kolêda, czyli b³ogos³awieñstwo
rodzin w okresie œwi¹t Bo¿ego

Solidarny

Sposób przedstawienia spraw
Polski, a zw³aszcza Papie¿a dotkn¹³ nas do ¿ywego. Zauwa¿yliœmy, ¿e mieszkañcy Wadowic
winni siê czuæ zranieni takim sposobem zniewa¿enia naszego Rodaka. Nie mo¿emy milczeæ i byæ
bierni, gdy nasz¹ Œwiêtoœæ w te-

W niedzielê 26 lutego Wadowicka Droga Neokatechumenalna prze¿ywa³a na Karmelu dzieñ
skupienia zwany konwiwencj¹.
Podczas przerwy rozgorza³a gor¹ca dyskusja na temat przedstawienia pt. „Kl¹twa” w Teatrze
Powszechnym w Warszawie.
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 13 marca
6.00 Œp. Krystyna Wilk
Œp. Marek Talaga
45
6.
Œp. Irena Kolber
7.30 Œp. Czes³awa Filek
8.00 Œp. Olga Pitu³ej - 5 r.œm.
12.00 Œp. Zbigniew Miœ
18.00 Œp. Krystyna Klauzner - w dniu imienin
Œp. Jan Sobota - 3 r.œm.
Wtorek 14 marca
6.00 O dar macierzyñstwa dla Bernadetty
przez wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II
6.45 Œp. Marek Talaga
7.30 Œp. Wies³aw Golañski
8.00 Œp. Danuta Koniar
12.00 Œp. Edward Figlewicz
18.00 Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Micha³ Mika
Œroda 15 marca
6.00 Œp. Genowefa Kanik
6.45 Œp. Marek Talaga
7.30 Œp. Franciszka WoŸniak
8.00 Œp. Miros³aw Nowak
12.00 Œp. Edward Figlewicz
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O pomysln¹ operacjê z Bo¿¹ pomoc¹ dla
córki Sanii Maryi
Dziêkczynno-b³agalna w 80 r. urodzin dla
Stefanii z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Jan Kak
Œp. Wies³aw Golañski
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Eugenia Mleczko
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Jan Ceremuga
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Œp. El¿bieta i Józef Kozina
Œp. Edward Tomczyk
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
Œp. Janina i Rajmund Guzdek
Œp. Józef Radwan
Œp. Jan Kolasa
Œp. Zofia Grzywa
Œp. Zofia Gregorarz
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Czes³aw Jab³oñski
Œp. Janusz We³na
Œp. Micha³ Maœlana
Œp. W³adys³awa Tentszert Dyrcz
Œp. Józef Zawi³a
Czwartek 16 marca
6.00 Œp. Jan Filek
6.45 Œp. Wies³aw Dudoñ
7.30 Œp. Jadwiga Leœniewka
8.00 Œp. Czes³awa Filek
12.00 W int. Bogu wiadomej
18.00 Œp. Ryszard Malarz
Œp. Józefa i Stefan Kois
Pi¹tek 17 marca
6.00 Œp. Jan Dyrcz
Œp. Czes³awa Œliwa
6.45 Œp. Tadeusz Dorociñski
7.30 Œp. Edward Figlewicz
8.00
12.00 Œp. Jan Ceremuga
18.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
Sobota 18 marca
6.00 Œp. Wies³aw Golañski
6.45 Œp. Ryszard Malarz
7.30 Œp. Dominika Kurek
8.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki
Bo¿ej dla Józefa Miki
12.00 Œp. Teresa El¿bieciak
18.00 Œp. Krystyna Leœniak
Œp. Stanis³aw, Jan oraz Stefan, Maria,
Pawe³ i Anna Zawi³owie

Narodzenia. Gdyby jej nie by³o,
nigdy bym siê nie dowiedzia³
o warunkach ¿ycia parafian. Nie
pozna³bym ulic, czy te¿ osiedli,
gdzie mieszkaj¹. Nie prze¿y³bym radosnych uniesieñ, czy te¿
bolesnych rozczarowañ zwi¹zanych z konkretnymi ludŸmi.
Dziêki kolêdzie parafianie staj¹
siê bardziej czytelni, jak równie¿
bli¿szy jestem dla nich „Znam
moje owce, a one mnie znaj¹.”
Ojciec Œwiêty pragnie, by
wspó³czesny Koœció³ stara³ siê
byæ bliski ludziom. Podczas
ostatnich Œwiatowych Dni M³odzie¿y prosi³ Papie¿ ludzi m³odych: „Na³ó¿cie dobre obuwie
i idŸcie do ludzi. Niech wygodna kanapa nie bêdzie sta³ym
miejscem dla was. IdŸcie i g³oœcie Ewangeliê.” Realizacja tego
pos³annictwa zasadza siê na
ukszta³towanej serdecznej wiêzi z Jezusem. Wyra¿aj¹ je ró¿ne
praktyki religijne.
Chodz¹c po kolêdzie uœwiadamiam sobie, jak bardzo ró¿ne
grupy ludzi powinny byæ bliskie
kap³anowi. M³odzi i starsi. Zdrowi i chorzy. Wykszta³ceni i proœci. Bogaci i ubodzy. Z dobrze
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prze¿ytej kolêdy rodzi siê w parafii potrzeba ró¿nych form
duszpasterskich, które maj¹ wyraziæ zainteresowanie Koœcio³a
okreœlonymi ludŸmi.
Rozwa¿aj¹c ¿yczenie Ojca
Œwiêtego by Koœció³ by³ bliski
ludziom widzê z ca³¹ pewnoœci¹,
¿e dobre ma³¿eñstwo jest budowane na bliskoœci ¿ony i mê¿a.
Bezpieczna rodzina jest taka,
której rodzice s¹ bliscy dzieciom, a dzieci rodzicom. Dobra,
pobo¿na parafia ujawnia siê tak¿e poprzez bliskoœæ s¹siada
z s¹siadem. Du¿y smutek prze¿ywa³em, gdy b³ogos³awi¹c rodziny – dowiadujê siê o k³ótniach
s¹siedzkich. S¹ niby pobo¿ni, a
jednoczeœnie poogradzali siê,
pobudowali mury bezpieczeñstwa. Nie chc¹ mieæ nic wspólnego z drugim. Taka pobo¿noœæ daleka jest od Ewangelii.
Podczas Jasnogórskiego Apelu wypowiadamy s³owa: Jestem
przy Tobie, Maryjo. pamiêtam
o Tobie. Czuwam przy Tobie. Nasza wiara codzienne wzywa nas
byœmy byli przy drugim cz³owieku. Pamiêtali o nim. Czuwali
z nim.
ks. Infu³at

Wiara jest œwiat³em w chorobie

Niezwyk³a by³a lutowa pielgrzymka apelowa. Nie wszyscy
chêtni mogli siê zmieœciæ.
Kilka dni wczeœniej, 11 lutego, po raz 25-ty obchodziliœmy
Œwiatowy Dzieñ Chorych, ustanowiony przez Jana Paw³a II
13 maja 1992 roku w 75. rocznicê objawieñ fatimskich,
w 11. rocznicê zamachu na Papie¿a. Celem tego dnia jest
zwrócenie uwagi œwiata na potrzeby chorych. Ich cierpienie
jest wielk¹ prób¹ wiary.
Ks. Infu³at nasz¹ modlitw¹ ró¿añcow¹ obejmuje wszystkich
chorych. Rozwa¿aniami tajemnic bêd¹ przemyœlenia ks. Franciszka Grudnioka „Blaski cierpienia”. Maryja przez macierzyñskie wstawiennictwo wyprasza duchowe i fizyczne umocnienie chorym i cierpi¹cym. Odmawiamy tajemnice œwiat³a.
Choroba jako ciê¿ar i choroba
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jako b³ogos³awieñstwo. Przed
chorym cz³owiekiem roztaczaj¹
siê ciemnoœci. Zastanawia siê:
Dlaczego ja? Tajemnice œwiat³a,
to tajemnice jasnoœci rozœwietlaj¹ce te mroki. Przez chrzest
zanurzyliœmy siê w Chrystusie.
On jest œwiat³oœci¹.
Choroba wymaga od cz³owieka cierpliwoœci. Jak¿e czêsto
potrzeba bardzo du¿o wysi³ku,
by w bólu uœmiechn¹æ siê do bliskich. Miejmy œwiadomoœæ, ¿e
cierpimy razem z Jezusem Chrystusem, nie samotnie. On przyniós³ nam wyzwolenie. Umieraj¹c prosi³ Ojca: „Przebacz im, bo
nie wiedz¹, co czyni¹.” Bóg potrafi przemieniæ chorobê w zdrowie, cierpienie w radoœæ.
Ró¿aniec to piêkny bukiet ró¿.
Ró¿ czu³ych na ludzk¹ dolê. To
modlitwa przenosz¹ca utrudzonego cz³owieka w nowy, lepszy
œwiat. Ale ró¿e to te¿ kolce. To
kolec wbity w cia³o Jana Paw³a II
na Placu œw. Piotra podczas audiencji 13 maja 1981 roku.
W czasie nauczania Jezus g³osi nadejœcie Królestwa Bo¿ego
i wzywa do nawrócenia. Z doœwiadczenia wiemy, ile¿ to razy
choroba pomog³a w nawróceniu.
Cz³owiek chory doœwiadcza

tego, ¿e sam nie poradzi. Dostrzega bardziej, ¿e potrzebuje
pomocy nie tylko lekarzy, ale
potrzebuje Boga. Czêsto wspominamy pielêgniarki. Czêœciej
te, które zas³uguj¹ na miano siostry. Prêdzej zapamiêtamy twarz,
na której widnieje uœmiech, radoœæ. Nios¹cej pomoc i okazuj¹cej cierpliwoœæ. Znosz¹c¹ kaprysy chorych i wys³uchuj¹c¹
go. Tak Maryja opiekowa³a siê
Synem od narodzenia, a¿ do
œmierci. Œw. s. Teresa mówi³a do
sióstr i pielêgniarek: „Pokazujcie ludziom Chrystusa, niech radoœæ Chrystusa bêdzie twoj¹
si³¹. B¹dŸcie uprzejme i pe³ne
mi³osierdzia. Miejcie zawsze
uœmiech radoœci. Musimy umieæ
przynieœæ mi³oœæ Chrystusa, dawaæ chorym odczuæ, ¿e s¹ kochani.”
Na Górze Tabor Jezus ukazuje
Aposto³om oblicze pe³ne blasku.
Objawia swoje Bóstwo. Aposto³owie widz¹, ¿e jest kimœ nadzwyczajnym. Jest prawdziwym
Bogiem. To umacnia wiarê Aposto³ów. Jan Pawe³ II mówi³ do
chorych: „Jesteœcie moj¹ si³¹.”
Modlitwa chorego, ³¹cz¹cego
siê z Krzy¿em Chrystusa jest
bardzo mocna. Nasze jutro jest
bardzo mgliste. Nie wiemy, co
bêdzie. Jest dziœ i dziœ trzeba siê

modliæ. Jest wiele dni pe³nych
s³oñca. S¹ te¿ i pochmurne. Ka¿dy dzieñ niesie co innego. Nigdy
nie wiadomo, który bêdzie ostatni, wszak wszystkie pochodz¹
z rêki Boga.
Ustanowienie
Eucharystii
zwi¹zane z Ostatni¹ Wieczerz¹.
Przyjmuj¹c Komuniê œw. mamy
œwiadomoœæ, ¿e Chrystus nas
przekszta³ca, dokonuje w nas
przemiany, by umocnieni mogli
pod¹¿aæ za Nim. To Komunia œw.
jest znakiem mocy.
W ka¿dym chorym cierpi Chrystus. Choroba ukazuje nam
wszystko: przemija m³odoœæ,
s³abn¹ si³y, kruszejemy. Cierpienie pog³êbia cz³owieka. Ca³y ró¿aniec to dziœ nasza wielka modlitwa za chorych, o ich powrót
do zdrowia. Modlitw¹ obejmujemy tych, którzy jeŸdzili z nami,
a teraz choruj¹. O ³askê nadziei
(ci¹g dalszy na str. 7)
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