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4. Niedziela
Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Wartoœæ kobiety

Tadeusz WoŸniak

W ostatnim numerze Ba-
zyliki poœwiêconej œw. Jó-
zefowi, pragn¹³em oddaæ
ho³d wszystkim odpowie-
dzialnym mê¿czyznom.
Wiem, ¿e to dziêki ich m¹-
drej odpowiedzialnoœci, tak
ma³¿eñstwo jak i rodzina
jest bezpieczna. To oni stoj¹
na stra¿y kobiety – ¿ony,
matki, jak równie¿ i dzieci.
Odpowiedzialny mê¿czy-
zna jest stra¿akiem, który
chroni dom od kataklizmu
ognia i wody. On jest jak
¿o³nierz postawiony na war-
cie, który strze¿e kraju
przed najeŸdŸc¹ – chroni
swój dom od z³ych wp³y-
wów. W obecnych czasach
ma³¿eñstwo i rodzina s¹ ata-
kiem laickich pr¹dów, któ-

cie organizacji Œwiatowych Dni
M³odzie¿y. Mo¿e zabrak³o ofi-
cjalnych s³ów podziêkowania za
troskê duszpastersk¹ o parafie,
za wizytacje, za troskê o ruchy
i stowarzyszenia koœcielne, tro-
skê o rodziny. Wszyscy uczest-
nicy, ku swojemu zaskoczeniu,
zostali zaproszeni na agapê.
By³a wiec Pani Premier, mini-
strowie, samorz¹dowcy, bisku-
pi, kap³ani, zakonnicy i zakon-
nice, wierni, wszyscy, kto tylko
chcia³, razem oko³o tysi¹ca
osób. By³y wystêpy dzieci
w strojach ludowych, by³y œpie-
wy, recytacje. Do Ks. Kardyna-
³a podchodzi³y delegacje ru-
chów, stowarzyszeñ, grup, nie-
których parafii czy gmin, oso-
by indywidualne, aby w krót-
kich s³owach podziêkowaæ za
biskupi trud w Krakowskim Ko-
œciele. Czy my, wadowiczanie
mieliœmy za co dziêkowaæ? Czy
by³a delegacja naszego miasta,
które uhonorowa³o Ks. Kardy-
na³a godnoœci¹ Honorowego

Obywatela? Nie wiem, nie widzia³em, ale w tak licznej grupie mog³o to
umkn¹æ moim oczom. Ksiê¿e Kardynale, dziêkujemy!
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Niedziela 2 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon - 36 r.œm., ¿ona

Katarzyna
 7.30 Œp. Kazimierz Ryœ

Œp. Ryszard Malec - 15 r.œm.
 9.00 Œp. Krystyna Leœniak
Roków: Œp. Adolf Paj¹k - 50 r.œm., ¿ona

Antonina - 22 r.œm., synowie Adam,

Antoni, córki Wanda i Cecylia,
synowa Maria

10.30 Œp. Stanis³aw Wiœniowski - 3 r.œm.
12.00 Œp. Wypominani

Z okazji 50 r. œlubu Stanis³awy
i Edmunda Fr¹czek o Bo¿e ³aski

13.30 Chrzty
18.00 Œp. Anna Leñ

Ostatnie wyst¹pienie w Sank-
tuarium przypad³o Ks. Janowi
Kabziñskiemu – Kustoszowi  tej
szczególnej œwi¹tyni. Przekaza³
on s³owa wdziêcznoœci w imie-
niu pielgrzymów przybywaj¹-
cych do tego miejsca, które po-
wsta³o z woli ks. Kardyna³a i po-
trzeby serca wszystkich Pola-
ków. Ks. Kustosz mówi³: œw. Jan
Pawe³ II, jak mówi³eœ ks. Kardy-
nale, nie mia³ w³asnego domu. To
Sanktuarium jest takim domem,
domem dla wszystkich. Pielgrzy-
mi czêsto wracaj¹ do tego miej-
sca. Dalej ks. Jan mówi³: Przed
12-tu laty przyjêliœmy ciebie,
jako ¿yw¹ ikonê Jana Paw³a II.
Dziêkujmy za spotkanie, za s³o-
wo i za œwiadectwo. Prosimy
o dalsz¹ pastersk¹ troskê i mo-
dlitwê, aby pontyfikat œw. Jana
Paw³a II dojrzewa³ i owocowa³
w ka¿dym z nas, a nie by³ tylko
wizytówk¹ Polaków – zakoñczy³.

Zakoñczenie – AGAPA
Treœci jakie nios³a liturgia,

a równie¿ wiêkszoœæ wyst¹pieñ
zdecydowanie skierowane by³y ku
zwi¹zkowi Ks. Kardyna³a z Oj-
cem Œwiêtym Janem Paw³em II.
Taki by³ charyzmat Ks. Kardyna-
³a - s³u¿ba - s³u¿ba w Krakowie,
s³u¿ba na Watykanie. Mo¿e za-
brak³o oficjalnych s³ów podziê-
kowania za 11 lat pos³ugi Arcy-
pasterza, za dokonania w Ko-
œciele Krakowskim, mo¿e za s³a-
bo wybrzmia³y s³owa wdziêczno-
œci za odwagê, jak¹ by³o podjê-

ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Dziœ druga niedziela rekolek-
cji parafialnych. Kolejne nauki
jeszcze w przysz³¹ niedzielê.

2. Przy naszej Bazylice zbiór-
ka do puszek na rzecz chorego
na glejaka mózgu Mateusza Ko-
walczyka 20-letniego wadowi-
czanina, absolwenta I LO im.
M. Wadowity.

3. We wtorek o godz. 16.00
spotkanie Stra¿y Honorowej
NSPJ.

4. W tym tygodniu rekolekcje
wielkopostne dla m³odzie¿y
szko³y im. Tischnera.

5. W tym tygodniu przypada
pierwsza sobota miesi¹ca. Zapra-
szamy na Mszê œw. o godz. 8.00
rodziców, którzy spodziewaj¹ siê
potomstwa, jak równie¿ cz³on-
ków Rycerstwa Niepokalanej.
O godz. 17.30 Wieczór Jana Paw-
³a II. O 18.00 Msza œw. ku czci
œw. Jana Paw³a II. Po Mszy œw.
procesja przed pomnik Papie¿a
Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece.

6. W najbli¿sz¹ sobotê odwie-
dzimy te¿ chorych, którzy
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
przyjmuj¹ sakramenty œw.
w domu. Przed œwiêtami chorych,
których mo¿na zg³aszaæ w kan-
celarii lub zakrystii, odwiedzimy
w pierwszy pi¹tek - 7 kwietnia
i w sobotê – 8 kwietnia.

7. W przysz³¹ niedzielê o godz.
12.00 msza œw. za zmar³ych wy-
pominanych w naszym koœciele.
Sakrament Chrztu œw. o godz.
13.30, pouczenie w pi¹tek o godz.
19.00.

8. W zakrystii lub kancelarii pa-
rafialnej mo¿na w dalszym ci¹gu
sk³adaæ ofiary na pomoc miesz-
kañcom Syrii w ramach progra-
mu „Rodzina rodzinie”. Jedno-
czeœnie sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ wszystkim parafianom,
którzy w³¹czyli siê  w tê pomoc.

9. Mi³osierny Bóg powo³a³ z na-
szej wspólnoty parafialnej do
wiecznoœci:

Œp.  Boles³aw Ko³osieñ
Œp.  Anna Pêkala
Œp. Zbigniew Lorkowski
Œp. Amalia Szatan
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im

wieczne spoczywanie.
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ks. Infu³at

Poniedzia³ek 27 marca
  6.00 Œp. Edward Tomczyk

Œp. Julianna Szymczak
 6.45 Œp. Sylwester Pacut
7.30 Œp. Danuta Koniar
 8.00 Œp. Edward Figlewicz
12.00 Œp. Marian ̄ egliñski - 17 r.œm.
18.00 Œp. Weronika Batko

Œp. Zofia Bukowska
Wtorek 28 marca
 6.00 Œp. Teresa El¿bieciak
 6.45 Œp. Czes³awa Filek
7.30 Œp. Irena Kolber
 8.00 Œp. Genowefa Kanik
12.00 Œp. Ryszard Malarz
18.00 Œp. Maria Krupnik - 1 r.œm.

Œp. Wanda Dyrcz - 17 r.œm.
Œroda  29 marca
 6.00 Œp. Czes³awa Muniak
 6.45 Œp. Czes³awa Œliwa
 7.30 Œp. Franciszka WoŸniak
 8.00 Œp. Jacek Pawlik - 1 r.œm.
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. Jan Kak
Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Zofia Bukowska
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. Zofia Zem³a
Œp. Ludwik Golec
Œp. Wies³aw Ficek
Œp. Józef Zawi³a
Œp. Stefania Dyniszuk
Œp. Bogdan Wiœniewski
Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Czwartek 30 marca
6.00 Œp. Jan Dyrcz
6.45 Œp. Tadeusz Rajda i zmarli z rodziny
7.30 Œp. Maria Bar
 8.00 Œp. Maria Ziaja, m¹¿ Franciszek,

za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
12.00 Œp. Józefa Stachura
18.00 Œp. Ryszard Malarz

Œp. Emilia Chruszcz - 6 r.œm
Pi¹tek 31 marca
6.00 Œp. Antoni Caputa

Œp. Julianna Szymczak
6.45 Œp. Czes³awa Œliwa
7.30 Œp. Tadeusz Dorociñski
 8.00 Œp. Emil Rzycki i jego rodzice
12.00 Œp. Sylwester Pacut
18.00 Œp. Wies³aw Golañski
Sobota  1 kwietnia
6.00 Œp. Danuta Koniar
6.45 Œp. Teresa Jankowska
7.30 Œp. Teresa Kie³b z rodzicami
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

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. Barbara Cierpia³ek - 1 r.œm.
Œp. Ryszard Szopiñski i Gra¿yna Szopiñska

(ci¹g dalszy ze str. 1)

rych celem jest rozk³ad tej war-
toœci, która jest fundamentem
Koœcio³a i Ojczyzny.

A kobieta? Gdy myœlê o was,
Drogie Panie – patrzê na was
poprzez Dziewczynê z Nazare-
tu, która prze¿ywa zwiastowanie.
Ka¿da kobieta, niezale¿nie czy
jest matk¹, czy tez jest stanu
wolnego – prze¿ywa ró¿nego
rodzaju zwiastowania. Jest zwia-
stunem ¿ycia. Obwieszcza naj-
piêkniejszy i najwiêkszy cud ja-
kim jest cz³owiek.  Piêkno i wiel-
koœæ kobiety tkwi w jej fizycz-
nym i psychicznym wyposa¿e-
niu. Zapragn¹³ Stwórca, by ona
by³a rezerwuarem mi³oœci. Rów-
noczeœnie sama kobieta rozwija
siê i kwitnie dziêki potêdze ser-
ca. Dziêki jej niepowtarzalnej
wra¿liwoœci na los cz³owieka –
s¹ przy niej bezpieczni ludzie
mali, s³abi i chorzy. Niespo¿yte
s¹ jej wewnêtrzne energie. Jest
wci¹¿ czynnym wulkanem o nie-
ustannej erupcji.

W naszych czasach kobieta
sta³a siê polem walki. Walcz¹
o ni¹ tak sprzymierzeñcy Boga,
jak równie¿ Jego zaciêci wrogo-
wie. Jedni i drudzy maj¹ œwiado-
moœæ niezwyk³ej mo¿liwoœci
spo³ecznych i religijnych kobiet.
To ona wychowuje spo³ecznoœæ
rodzinn¹, jak i naród.

O w³aœciwy kszta³t kobiet nie-
ustannie zabiega Koœció³. Wci¹¿
im powtarza: „Trzymacie w rê-
kach, a zw³aszcza w sercu piêk-
no ma³¿eñstw i wspania³oœæ ro-
dzin. Jesteœcie w mo¿liwoœci
o¿ywienia tego, co jest bezdusz-
ne. Waszym gor¹cym sercem je-
steœcie w stanie roztopiæ lody
ludzkiej martwoty.”

Inni walcz¹ o ni¹, ale i same
z sob¹ musz¹ siê bardzo zmagaæ.
Swoim ¿yciem daj¹ czyteln¹ od-
powiedŸ: „Gdzie jest ich miejsce.
Gdzie i kiedy najpe³niej siê zre-
alizuj¹?”
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Ksiê¿e Kardynale Stanis³awie, dziêkujemy! cz. II

Kaznodzieja rozpocz¹³: Jestem
wdziêczny ks. Kardyna³owi, ¿e
zechcia³, abym ja g³osi³ to kaza-
nie. W dziejach œwiata nieustan-
nie rozgrywaj¹ siê dwa drama-
ty: dramat Stworzenia i dramat
Zbawienia, œwiat³a i ciemnoœci,
prawdy i k³amstwa, œwiêtoœci
i grzechu. Dzisiejsza Ewangelia
mówi o roli Pasterza. Piotr zga-
dza siê na ni¹. Pan pyta: czy mi-
³ujesz mnie wiêcej ani¿eli ci?
Oczywiœcie chodzi o mi³oœæ
Boga, œwiêt¹ mi³oœæ. Ta œwiêta
mi³oœæ ma byæ jedyn¹ mi³oœci¹,
jak¹ ¿yje Koœció³. Stale istniejê
napiêcie miêdzy prawem, a Bo¿¹
mi³oœci¹. Mi³oœæ ma wype³niaæ
prawo, a prawo ma uczyæ mi³o-
œci. Tymi s³owami ks. Profesor
prowadzi³ nas do naszego Roda-
ka œw. Jana Paw³a II i dalej do
ks. Kardyna³a Stanis³awa.
Œw. Jan Pawe³ II doskonale od-
czyta³ zadanie jakie mu zleci³
Bóg i wykona³ je piêknie. Dziœ
dziêkujemy za drugiego Bo¿ego
aktora. Dziêkujemy Bogu za za-
ufanie jakie mu okaza³, drugo-
planowe ale bardzo wa¿ne. Po-
stawi³ ks. Kardyna³a tu¿ obok
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Bóg
uczyni³ Go praw¹ rêk¹ ks. Kar-

dyna³a Karola Wojty³y, a potem
Papie¿a. Rêk¹ odpowiedzialn¹ za
codziennoœæ i za sprawy trudne.
Kontynuowa³ – Rêk¹ odŸwierne-
go, w  Krakowie i Watykanie.
Otwieraj¹c¹ dla pukaj¹cych
i przymykaj¹ca, jeœli jeszcze nie
nadesz³a pora spotkania. Dziê-
kujemy za rolê Bo¿ego ochrania-
rza, który czuwa³ nad bezpie-
czeñstwem Ojca Œwiêtego. A gdy
us³ysza³ s³owa proœby „Pozwól-
cie mi odejœæ…” czuwa³ do koñ-
ca i z Nim przechodzi³. Kolejna
rola, jak¹ pe³ni³ ks. Kardyna³, to
przyjaŸñ z Karolem Wojty³a
w pielgrzymowaniu na drodze
œwiêtoœci. Œwiêty to Bo¿y aktor-
mówi³ Ks. Profesor - to aktor,
który nie dzieli œwiata  pomiê-
dzy scen¹ i kulisami. Dla Boga
zawsze jesteœmy na scenie. Wi-
dzieliœmy oddanie ks. Kardyna-

³a Matce Bo¿ej. Ks. Kardyna³
doskonale rozumia³ „TOTUS
TUUS”. Dziœ dziêkujemy Jezu-
sowi i Jego Matce za syna Sta-
nis³awa. Kolejne zadanie, które
nadal bêdzie w rêkach Ks. Kar-
dyna³a to odpowiedzialnoœæ za
kult i przekazanie nauki œw. Jana
Paw³a II dla kolejnych pokoleñ.
Rozwijaj¹c tê myœl, powiedzia³:
Centrum œw. Jana Paw³a II jest
budowane na g³êbokich filarach,
bo takich potrzebuje nauka œw.
Jana Paw³a II, która w wielu
punktach jest dla œwiata niewy-
godna. Ks. Kardyna³ musi tê na-
ukê pielêgnowaæ. Dziêkuj¹c za
Ksiêdza Kardyna³a, jego towa-
rzyszenie Najwiêkszemu Akto-
rowi Bo¿emu, popatrzmy jak¹
rolê wyznaczy³ nam Bóg w dra-
macie stworzenia œwiata, w ja-
kim ¿yjemy i dramacie zbawie-
nia, w Koœciele jaki tworzymy –
zakoñczy³ ks. Edward Staniek.

Liturgiê Mszy Œw. uœwietnia-
³y: Chór Sanktuarium Œw. Jana
Paw³a II oraz Chór Akademicki
Papieskiego Uniwersytetu im.
œw. Jana Paw³a II. Znamiennym
by³ fakt, ¿e przewa¿aj¹ca wiêk-
szoœæ uczestników przyst¹pi³a
do Komunii Œw. czyni¹c tym sa-
mym tê Eucharystiê pe³nym
dziêkczynieniem za pos³ugê
Ksiêdza Kardyna³a.

Podziêkowania
Po zakoñczeniu Mszy œw. s³o-

wa podziêkowania skierowa³ do
ks. Kardyna³a Prezydent Krako-
wa – Pan Jacek Majchrowski.
W swoim wyst¹pieniu powie-
dzia³ – Z nostalgi¹ bêdê wspomi-
na³  czas  11-tu lat kierowania
diecezj¹ przez Ks. Kardyna³a, lat
wyj¹tkowych. Ma³o kto móg³
z tak¹ dok³adnoœci¹ i precyzj¹
przekazaæ nauczanie Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II, tworzyæ dzie-
³a po myœli Œw. Jana Paw³a II.
27 lat na Watykanie i 11 lat
w Krakowie, to wyj¹tkowy czas
dla Ks. Kardyna³a, ale równie¿
dla nas. Dziêkujemy za dokona-
nia na rzecz kultury i nauki.

Nastêpnie g³os zabra³ Pan prof.
Wojciech Nowak –Rektor Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. Z³o-
¿y³ podziêkowania w imieniu
krakowskich uczelni, dziêkuj¹c
za wspólnotê celów i podobne
myœli w wielu obszarach dzia³al-
noœci. „To koniec pos³ugi, ale
ks. Kardyna³ pozostaje wœród
nas. Bêdziemy otwarci na obec-
noœæ ks. Kardyna³a poœród nas.
Sursum corda Ksiê¿e Kardyna-
le”.- zakoñczy³ Pan Rektor.


