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3. Niedziela
Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

On zauwa¿y³

Pragnê dziœ szczególnie
uczciæ œw. Józefa – 19 mar-
ca to Jego imieniny. Odda-
jê ho³d Cz³owiekowi, który
w swym ¿yciu dostrzega³
innych. Zauwa¿y³ odmien-
ny stan swoje m³odziutkiej
¿ony. By³ zmobilizowany,
by byæ przy rodz¹cej ma³-
¿once. Narodzone, adopto-
wane przez Niego Dziecko,
by³o Jego najwiêksz¹
trosk¹. Zadba³ o Jego roz-
wój. Chroni³ Go przed nie-
bezpiecznym Herodem.
Gorzki smak uchodŸcy sta-
ra³ siê zniwelowaæ sw¹ pra-
cowitoœci¹ i zapobiegliwo-
œci¹. Nie by³ Mu obojêtny
los zaginionego Jezusa. Sta-
ra³ siê Go odnaleŸæ. Trosz-

Tadeusz WoŸniak

Eucharystia – dziêkczynienie
Najœwiêtsza Eucharystia

sprawowana by³a z formularza
o œw. Janie Pawle II i z czyta-
niami z tego dnia. Czytanie
z Proroka Izajasza rozdz. 52,
wer. 7-9: „O jak s¹ pe³ne
wdziêku na górach nogi zwia-

stuna radosnej nowiny…”
Ewangelia œw. Jana rozdz. 21
wer. 15-19: „Czy mi³ujesz
mnie bardziej, ani¿eli  ci?”
Teksty te, w tej uroczystoœci,
i w tym Sanktuarium, jeszcze
bardziej przypomnia³y obec-
nym pos³ugê ks. Kardyna³a
przy œw. Janie Pawle II. To
g³ówne zadanie ks. Stanis³awa
Dziwisza, potem Biskupa, wie-

lokrotnie wybrzmiewa³o
w wypowiedziach uczestników
i poniek¹d przys³ania³o jego
dokonania jako Pasterza Ko-
œcio³a Krakowskiego. Znalaz³o

równie¿ swoje miejsce w kazaniu wyg³oszonym przez ks. prof.
Edwarda Stañka. cdn
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12.00 Œp. Ryszard Jakóbik - 26 r.œm.
18.00 Œp. Maria Rajda

Œp. Zbigniew Maluty
Niedziela 26 marca
6.00 Œp. Wies³aw Golañski
 7.30 Œp. Anna Leñ

Œp. Boles³aw Putek - 29 r.œm., Jan,
Helena K³aput z rodzin¹

 9.00 Œp. Krystyna i Edward Gurdek - 3 r.œm.
Roków: Œp. Stanis³aw El¿bieciak - 22 r.œm.
10.30 Œp. Krystyna Leœniak
12.00 Œp. Kazimierz Ryœ

Œp. Andrzej ̄ egliñski - 2 r.œm.
13.30 Œp. Michalina i Józef P³ocharscy
18.00 Œp. Ryszard Urbaniec

cê, za wszystko, co mi wyœwiad-
czy³.” „Z radoœci¹ przyj¹³em
propozycjê tego spotkania.
Dziêkujê wszystkim uczestni-
kom: Pani Premier, Ministrom,
Wojewodzie, Prezydentowi Kra-
kowa, Biskupom krakowskim,
krajowym i zagranicznym,
wszystkim obecnym – mówi³.
Koœcio³owi krakowskiemu prze-
wodzi³o  wielu wielkich
Biskupów. 27 sierpnia
2005 r. i ja przyj¹³em
nominacjê na Biskupa
Krakowskiego. Wiedzia-
³em od ks. kard. Fran-
ciszka Macharskiego, ¿e
Œw. Jan Pawe³ II widzia³
mnie jako nastêpcê na
Katedrze Wawelskiej.
Mówiê to po raz pierwszy – za-
znaczy³. Wyra¿am wdziêcznoœæ
Ojcu Œwiêtemu Benedyktowi, za
dane mi zaufanie. – Jemu te¿ za-
wdziêczamy beatyfikacjê Jana
Paw³a II. Papie¿owi Franciszko-

wi dziêkujê za Œwiatowe Dni
M³odzie¿y, wydarzenie, które na
zawsze pozostanie w pamiêci
i bêdzie zarzewiem wiary na-
dziei i mi³oœci. Swoje podziêko-
wanie dla diecezji  rozpocz¹³
s³owami: Wyra¿am wdziêcznoœæ
wszystkim, którzy wspó³tworzy-
li Koœció³ Krakowski. Dziêkujê
parafiom, seminarium, Uniwer-
sytetowi œw. Jana Paw³a II, œro-

dowisku akademickie-
mu. Wiara i duchowa
¿ywotnoœæ Koœcio³a
Krakowskiego zaowo-
cowa³y powstaniem
Centrum „Nie lêkajcie
siê”. Centrum i Sanktu-
arium upamiêtniaj¹
œw. Jana Paw³a II. Wznie-
sienie tego dzie³a by³o

naszym obowi¹zkiem i zada-
niem. Pragnê wszystkim podziê-
kowaæ za obecnoœæ. Ogarniam
wdziêczn¹ modlitw¹ i pamiêci¹
wszystkich – zakoñczy³.

1. Dziœ rozpoczynamy reko-
lekcje parafialne, które prze¿y-
waæ bêdziemy przez trzy kolej-
ne niedziele. Nauki rekolekcyj-
ne g³oszone s¹ na wszystkich
mszach œw.

2. Jutro spotkanie Akcji Kato-
lickiej o godz. 16.30. Tak¿e ju-
tro Ojcowie Karmelici zapra-
szaj¹ na sumê odpustow¹ ku czci
œw. Józefa o godz. 18.00. Eucha-
rystiê celebrowaæ bêdzie ks. bp
Damian Muskus.

3. Od œrody rekolekcje wielko-
postne dla m³odzie¿y ZSP 3 – Bu-
dowlanka.

4. W sobotê Uroczystoœæ Zwia-
stowania Pañskiego. Dzieñ ten
prze¿ywamy jako Dzieñ Œwiêto-
œci ¯ycia. Na mszy œw. o godz.
8.00 bêdzie mo¿na podj¹æ siê
duchowej adopcji dzieci poczê-
tych. Odpowiednie formularze
s¹ wy³o¿one na o³tarzach.

5. W niedziele Wielkiego Po-
stu Droga Krzy¿owa o godz.
16.15, Gorzkie ¯ale o godz.
17.00. Natomiast w pi¹tki Droga
Krzy¿owa o godz. 8.30 i 18.30,
a dla dzieci o 17.15.

6. W przysz³¹ niedzielê odbê-
dzie siê przy naszej Bazylice
zbiórka do puszek na rzecz cho-

rego na glejaka mózgu Mateusza
Kowalczyka 20-letniego wado-
wiczanina, absolwenta I LO im.
M. Wadowity. Prosimy wszyst-
kich o wsparcie potrzebne do le-
czenia Mateusza.

7. W zakrystii lub kancelarii pa-
rafialnej mo¿na sk³adaæ ofiary na
pomoc mieszkañcom Syrii w ra-
mach programu „Rodzina rodzi-
nie”. Zachêcamy do nabywania
baranków wielkanocnych w ce-
nie 6 z³.

8. Dyrekcja Specjalnego Oœrod-
ka Szkolno-Wychowawczego im.
Jana Paw³a II w Krakowie, ul. Nie-
ca³a 8, zaprasza na Dzieñ Otwar-
tej Szko³y 5 kwietnia br.
W Oœrodku kszta³cone s¹ dzieci
z wad¹ s³uchu.

9. Zapraszamy na pielgrzymki:
- W przysz³¹ niedzielê do My-

œlenic na przedstawienie Mêki
Pañskiej. Wyjazd godz. 14.00.
Koszt 10 z³.

- Na krokusy do Doliny Cho-
cho³owskiej w sobotê 8 kwietnia.
Wyjazd godz. 7.00. Koszt 30 z³.

- 29 kwietnia na 3-dniow¹ piel-
grzymkê do Lichenia, Torunia, Ko-
³obrzegu, Szczecina i Trzebnicy.
Szczegó³y w kancelarii parafialnej.
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ks. Infu³at

Poniedzia³ek 20 marca
  6.00 Œp. Ma³gorzata Rauch

Œp. Marek Talaga
 6.45 Œp. Danuta Koniar
7.30 Œp. Zbigniew Filek
 8.00 Œp. Joanna Dolna - 10 r.œm.

Œp. Stanis³aw Dolny - 6 r.œm.
12.00 Œp. Antonina Pacut
18.00 Œp. Eugeniusz Pawlik - 22 r.œm. oraz

Œp. Ireneusz Pawlik
Œp. Zbigniew Karelus

Wtorek 21 marca
 6.00 Œp. Zbigniew Miœ
 6.45 Œp. Ryszard Urbaniec
7.30 O b³. Bo¿e i dary Ducha œw. dla

ks. Paw³a w rocznicê urodzin
 8.00 Œp. Antoni Caputa
12.00 Œp. Józefa Wilczkiewicz
18.00 Dziêkczynna za prze¿yte 90 lat dla

Stanis³awy Piwowarczyk z proœb¹
o dalsze b³. Bo¿e
Œp. Ryszard Malarz

Œroda  22 marca
 6.00 Œp. Natalia Renkiewicz
 6.45 Œp. Danuta Koniar
 7.30 Œp. Genowefa Kanik
8.00 Œp. Franciszka WoŸniak
12.00 Œp. Marek Talaga
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynno-b³agalna w int. Iwony
o zdrowie i b³. Bo¿e
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. Jan Kak
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Eugenia Mleczko
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna

Œp. Jan Ceremuga
Œp. Edward Tomczyk
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
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. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Krystyna Œlusarczyk
Œp. Józef Zawi³a
Œp. Stefania Dyniszuk
Czwartek 23 marca
 6.00 Œp. Józef So³tysiak
6.45 Œp. Czes³awa Œliwa
7.30 Œp. Ryszard Malarz
 8.00 Œp. Piotr, Stanis³awa, syn Boles³aw Cieœlik
12.00 Œp. Józef Wróblewski, syn Maciej - 22 r.œm.
18.00 Œp. Stanis³aw Adamczyk - r. œm.,

¿ona Marianna
W 50 r. urodzin dla Zofii i Andrzeja

Pi¹tek 24 marca
6.00 Œp. Marek Warcha³

Œp. Czes³awa Œliwa
6.45 Œp. Jan Ceremuga
7.30 Œp. Jerzy Jaglarz - 29 r. œm., zm. z rodziny
 8.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
12.00 Œp. Marek Talaga
18.00 Œp. Aleksander Cierpia³ek - 12 r.œm.

Œp. Genowefa Kanik
Sobota  25 marca
6.00 Œp. Ryszard Malarz
6.45 Œp. Natalia Renkiewicz
7.30 Œp. Edward Figlewicz
 8.00 Œp. Maria Tyra³a - w dniu imienin

ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 1)

czy³ siê o utrzymanie rodziny.
Rzetelnie przygotowa³ Jezusa do
zawodu cieœli.

Zauwa¿yæ drugiego i zatrosz-
czyæ siê o niego to jedna z naj-
piêkniejszych ludzkich cech œw.
Józefa. To wspania³y przymiot
Mê¿czyzny z Nazaretu. Mo¿e
zaadoptowany Syn wpatrzony
w swego przybranego Ojca do-
strzega³, i¿ ta praca ca³kowicie
Go nie poch³ania³a. Mia³ czas dla
¿ony, dla dziecka, a tak¿e dla lu-
dzi otaczaj¹cych. By³ natchnie-
niem dla Boskiego Nauczyciela
mówi¹cego przypowieœæ o boga-
czu i £azarzu, aby podkreœliæ
paskudn¹ cechê cz³owieka, jak¹
jest brak uwagi. Przypowieœæ
mówi o bogaczu zanurzonym
w dobrobycie i zadowoleniu
z siebie – nie zauwa¿aj¹cym le-
¿¹cego pod drzwiami £azarza,
którego rany liza³y psy. Nic z³e-
go nie zrobi³. Jego win¹ by³ w³a-
œnie ten brak uwagi. Jezus doma-
ga siê, aby cz³owiek zauwa¿a³
cz³owieka. Mia³ na niego uwagê.
Papie¿ Franciszek komentuj¹c

przypowieœæ o dobrym Samary-
taninie powiedzia³: „Koœció³ ni-
gdy nie mo¿e pozwoliæ sobie na
to, by siê zachowywaæ jak kap³an
i lewita, którzy przeszli obok le-
¿¹cego na ziemi ciê¿ko pobite-
go mê¿czyzny. Misj¹ Koœcio³a
jest dostrzeganie ludzkich bied
i spieszenie im z pomoc¹.

Œw. Józef ze swymi wspania³y-
mi ludzkimi cechami jest dla nas
nieustannym wzorem. Jest nam
wci¹¿ potrzebny. Mamy do-
œwiadczenie, ¿e Jego otwarte
oczy na ludzkie biedy w ka¿dym
okresie historii Koœcio³a s¹ wi-
doczne. Nikt na nim siê nie za-
wodzi. Sam wielokrotnie tego
doœwiadczy³em. Tym bardziej
innym zalecam nabo¿eñstwo do
Niego. Dziœ, w dzieñ Jego Imie-
nin, wyra¿am Mu moj¹ czêœæ
i serdeczn¹ mi³oœæ.

11. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wieczno-
œci: œp. Maria Pyrzyk, œp. Wie-
s³aw Ficek, œp. Zofia Hucisko,
œp. Stefania Dyniszuk, œp. Bog-

dan Wiœniewski, œp. Zofia Zem³a.
Wieczny odpoczynek racz im
daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj im œwieci.
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Ksiê¿e Kardynale Stanis³awie, dziêkujemy!

Ostatnia dekada miesi¹-
ca stycznia to wa¿ny
okres w historii Koœcio³a
Krakowskiego. W sobotê
28 stycznia nast¹pi³ in-
gres ks. abp. Marka Jêdra-
szewskiego do Katedry
Wawelskiej, a tydzieñ
wczeœniej w sanktuarium
œw. Jana Paw³a II, po¿e-
gnanie wiernych z ks. Kardyna-
³em Stanis³awem Dziwiszem.
Obie uroczystoœci mia³y nieco-
dzienny wymiar. Ingres – jak to
zwykle bywa w takich okoliczno-
œciach – poprzedzony by³ wielo-
ma pytaniami: Jaki bêdzie nasz
nowy Arcypasterz, dlaczego aku-
rat z £odzi, jakie zmiany przynie-
sie Koœcio³owi Krakowskiemu,
kiedy odwiedzi miasto urodzin
œw. Jana Paw³a II, itp. To takie
ludzkie, a Duch Œw. nie bacz¹c na
stawiane pytania, po swojemu
prowadzi Koœció³, równie¿ ten
Krakowski. Ten Koœció³, któremu
przez niemal jedenaœcie lat wier-
nie s³u¿y³ Kardyna³ Stanis³aw,
a któremu sk³adaliœmy podziêko-
wanie za tê s³u¿bê w sobotê
21 stycznia br.

Po¿egnanie by³o
wyrazem wdziê-
cznoœci z³o¿onym
przez obecnych
na tej uroczysto-
œci. Nie rozminê
siê z prawd¹ gdy
napiszê, ¿e repre-
zentowane by³y
wszystkie stany

zamieszkuj¹ce obszar naszej ar-
chidiecezji: Ksiê¿a Biskupi
(równie¿ krajowi i zagraniczni),
kap³ani, klerycy, bracia i siostry
zakonne, nadzwyczajni szafa-
rze Komunii Œw., ruchy i stowa-
rzyszenia koœcielne, przedsta-
wiciele w³adz rz¹dowych
z Pani¹ Premier Beat¹ Szyd³o na
czele, Wojewoda, w³adze samo-
rz¹dowe z Marsza³kiem Woje-
wództwa i Prezydentem Krako-
wa, przedstawiciele uczelni wy-
¿szych, przedstawiciele gmin,
równie¿ spoza naszego woje-
wództwa, policjanci, ¿o³nierze,
stra¿acy zawodowi i ochotnicy,
wierni archidiecezji, w tym wie-
lu w strojach ludowych. Ta
szczególna uroczystoœæ zape³ni-
³a Sanktuarium œw. Jana Paw³a II

osobami, które przez swój
udzia³ chcia³y okazaæ
swoje serdeczne wiêzy
z ustêpuj¹cym Ordyna-
riuszem Archidiecezji.
Iloœæ obecnych delega-
cji napawa³a pewnym
lêkiem o czas trwania
uroczystoœci. Obawy
sta³y siê pró¿ne, w
Sanktuarium podziêko-
wania sk³ada³o tylko kilka
osób. Pierwsz¹ by³ ks. bp Jan
Zaj¹c, który sk³ada³ podziêko-
wanie przed Msz¹ Œw., sk³ada³
je w imieniu ca³ej archidiecezji.
Mówi³: Ta Eucharystia, to wiel-
ka modlitwa dziêkczynna za 11
lat pos³ugi Ksiêdza Kardyna³a.
Ró¿nymi drogami ca³a archi-
diecezja zmierza dziœ do Sank-
tuarium œw. Jana Paw³a II, aby
wraz z Nim poznawaæ historiê
zbawienia, aby kroczyæ droga-
mi wiary, nadziei i mi³oœci.
Kontynuowa³: Przychodzimy
z potrzeby serca, aby wraz
z Ksiêdzem Kardyna³em od-
œpiewaæ TE DEUM LAUDA-
MUS. Dziêkujemy za 27 lat
obecnoœci przy Janie Pawle II,
lat, które odmieni³y œwiat i Ko-
œció³. Dziêkujemy za pos³ugê

z Krakowskiego Wzgórza, po-
s³ugê w duchu œw. Jana
Paw³a II, szczególnie
poprzez Œwiatowe Dni
M³odzie¿y, które uka-
za³y duchowe piêkno
Koœcio³a.

Ks. bp Jan powiedzia³
równie¿: Ksi¹dz Kar-
dyna³ rozpocz¹³ swoj¹
pos³ugê od £agiewnic-

kiego Wzgórza, koñczy pory-
waj¹cym obrazem Œwiatowych
Dni M³odzie¿y, prze¿ywanych
pod znakiem Mi³oœci Mi³osier-
nej. £agiewnickie Wzgórze zo-
sta³o po³¹czone z Centrum „Nie
lêkajcie siê” osob¹ Œw. Siostry
Faustyny. Przyszliœmy tu do
wieczernika  z pragnieniem
SURSUM CORDA (W górê ser-
ca). Dziêki sk³adamy Bogu Naj-
wy¿szemu. Wszelki trud i ofia-
rê pastersk¹ Ksiêdza Kardyna-
³a, chcemy w³¹czyæ w Ofiarê Eu-
charystyczn¹ Chrystusa. Na
dalsz¹ drogê w stronê Niebiañ-
skiego Wzgórza – SURSUM
CORDA. Zakoñczy³ ks. Biskup.

W odpowiedzi ks. Kardyna³ na
wstêpie zacytowa³ Psalm 116
wer. 12 „Czym siê Panu odp³a-


