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3 Niedziela Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Tadeusz WoŸniak

Rozwój Wadowic

Nasz arcybiskup Marek Jêdra-
szewski w liœcie przewodnim na
organizowanie po parafiach dziêk-
czynnej nowenny jubileuszowej,
tak pisze: „Odzyskana w 1918 roku
niepodleg³oœæ naszej Ojczyzny

by³a owocem wielorakich dzia³añ.
Wa¿ne by³y inicjatywy polityczne
i militarne, ale niemniej istotne
znaczenie mia³a formacja ducho-
wa prowadzona przez Koœció³
w parafiach, sanktuariach i licz-
nych wspólnotach, które w tym
czasie powsta³y.

W tych wszystkich scenach
by³ obecny Chrystus Cierpi¹cy
- poniewierany, biczowany,
rozstrzeliwany, mordowany. Bo
taki jest wspó³czesny œwiat, tak
traktuje uczniów Chrystusa.
A Chrystus mówi: „je¿eli Mnie
przeœladowali to i was bêd¹
przeœladowaæ” (J15, 20). Jeœli
opowiadam siê za Jezusem, to
muszê wzi¹æ krzy¿ swój i na-
œladowaæ Jezusa (por. £k 9,23).
Ci przeœladowani wziêli ten
Krzy¿ dos³ownie, a co ja czy-
niê, jak biorê Krzy¿ codzienno-
œci? Czy te¿ mo¿e pytam: „Je-

zusie czego chcesz ode mnie?” i mimo znanych mi Jego odpowiedzi,
biegam, trac¹c czas, si³y i mo¿liwoœci?

Zapamiêtaj! „My g³osimy Chrystusa Ukrzy¿owanego, który jest moc¹
i m¹droœci¹ Bo¿¹.” Postaram siê poprawnie ¿egnaæ.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli

i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Irena Popardowska, ur. 1924r., zam. Pl. Obr. Westerplatte

Œp. Ryszard WoŸny, ur. 1945r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Józef Sporek, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia
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ks. S. Jaœkowiec, prob

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

2. W tym tygodniu
swoje rekolekcje bêd¹
prze¿ywaæ uczniowie
ze Szkó³ Podstawo-
wych i Gimnazjum.
W tym roku nie organi-
zujemy rekolekcji
w ramach zajêæ szkol-
nych. Na nauki reko-
lekcyjne zapraszamy
po po³udniu w œrodê,
czwartek i pi¹tek. Dzie-
ci z klas I – V Szkó³
Podstawowych na godzinê
17.00, natomiast klasy VI, VII
i gimnazjalne na godz. 18.00.
W tych samych dniach swoje re-
kolekcje odbywaj¹ uczniowie
Centrum Kszta³cenia Zawodo-
wego i Ustawicznego Nr 1.

3. W przysz³¹ niedzielê
11 marca o 7.30 msza œw. w in-
tencji Ró¿ Ró¿añcowych
i zmianka ró¿añcowa. Na Mszê

œw. o godz. 9.00 zapraszamy
m³odzie¿, a szczególnie uczniów
przygotowuj¹cych siê do bierz-
mowania. O godz. 10.30 b³ogo-
s³awieñstwo rocznych dzieci,
które mo¿na zg³aszaæ w kance-

larii lub zakrystii.
4. Przez ca³y miesi¹c

marzec po mszy œw.
o godz. 7.30 odmawiamy
litaniê do  œw. Józefa.

5. W niedzielê 11
marca pielgrzymujemy
na Mêkê Pañsk¹ do
Myœlenic. Wyjazd
godz. 14.00. Koszt
przejazdu 15 z³. Na be-
atyfikacjê Hanny
Chrzanowskiej poje-

dziemy do £agiewnik w sobotê
28 kwietnia. Wyjazd o godz.
8.30. Koszt 20 z³.

6. Zapraszamy do nabywania
baranków wielkanocnych w ce-
nie 6 z³.

7. Wspominaj¹c dzisiaj  œw. Ka-
zimierza modlimy siê za wszyst-
kich solenizantów, a wœród nich
za naszego ks. wikariusza Kazi-
mierza Krê¿el.

skiego - zaskakiwa³a. Oczywi-
œcie by³y wszystkie wa¿ne sce-
ny: Wieczernik, Ogród Oliwny,
S¹d u Pi³ata, Ubiczowanie, Dro-
ga Krzy¿owa, Szymon z Cyreny,
Otarcie Twarzy Jezusa, Upadki,
Przybicie do Krzy¿a, Œmieræ na
Krzy¿u, Zmartwychwstanie, ale
osi¹, na której siê pojawia³y, by³y
losy Œw. Paw³a. Pocz¹tek spek-
taklu, trzy lata po Zmartwych-
wstaniu Chrystusa - scena uka-
mienowania Œw. Szczepana, da-
lej dzia³alnoœæ Szaw³a, gorliwe-
go wyznawcy Boga Jahwe, listy
polecaj¹ce do Damaszku, nawró-
cenie, Ananiasz przywraca
Szaw³owi wzrok, Chrzest i nada-
nie imienia Pawe³. Wszystkie te
sceny, bardzo umiejêtnie po³¹-
czone ze scenami Pasji. Du¿ym
zaskoczeniem dla widzów by³o
w³¹czenie w treœæ scen informu-
j¹cych o przeœladowaniu chrze-
œcijan wspó³czeœnie. By³y to ilu-
stracje Koœcio³a wspó³cierpi¹ce-
go z Jezusem. Wœród nich: po-
bicie, po³amanie r¹k i nóg, od-
ciêcie jêzyka i spalenie jeszcze
¿ywej, dwudziestodwuletniej
Sudanki - Fatimy, przez jej ro-

dzonego brata, gdy dowiedzia³
siê, ¿e siostra przyjê³a chrzeœci-
jañstwo. Inna scena przedstawia-
j¹ca zamach na koœció³ katolicki
w Indiach, w którym zginê³o wie-
lu chrzeœcijan. I jeszcze Nigeria,
napad muzu³mañskiej organiza-
cji Boko Haram na dom, w któ-
rym mieszkali chrzeœcijanie. Oj-
ciec rodziny ugodzony strza³em
w g³owê, cudem prze¿y³ staj¹c siê
¿ywym œwiadkiem okrutnych
przeœladowañ. A scenie „Przybi-
cia do Krzy¿a” i „Œmierci na
Krzy¿u” towarzyszy³ obraz jugo-
s³owiañskiego ginekologa, który
dokona³ w swoim ¿yciu ponad
piêædziesiêciu tysiêcy aborcji
(w niektóre dni po trzydzieœci).
Gdy dokonywa³ aborcji
(w czwartym miesi¹cu) u dziew-
czyny swojego przyjaciela posta-
nowi³ zastosowaæ now¹ metodê.
Najpierw „poszatkowa³” p³ód,
aby potem, po czêœci Go wyjmo-
wa³ i wyj¹³ SERCE, które jeszcze
bi³o. Wtedy dopiero zrozumia³,
¿e to jest ma³y cz³owiek. Od tego
czasu sta³ siê gor¹cym obroñc¹
¿ycia. Ale wczeœniej krew na
Krzy¿u i krew na jego rêkach.
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Poniedzia³ek 5 marca
 6.00 Œp. Kazimiera Laskowska, m¹¿

Jacek, Rozalia Majtyka
6.45 Œp. Marek Wiecheæ
7.30 Œp. Zbigniewa Warcha³
8.00 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
12.00 Œp. Kazimierz Lempart, Karolina

Polus - 28 r.œm.
18.00 Œp. Stanis³aw - 25 r.œm., Stefan

i Maria
Œp. Teresa Kêpka

Wtorek 6 marca
6.00 Œp. Wies³awa Krêcioch
6.45 Œp. Krzysztof Pietras
7.30 Œp. Maria Kasperek
8.00 Œp. Stanis³awa Pomiet³o
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
18.00 Œp. Ryszard Malec - 16 r.œm.

Œp. Józef £opatecki
Œp. Micha³ Maœlany - 1 r.œm.

Œroda 7 marca
6.00 Œp. Teresa Kêpka
6.45 Œp. W³adys³aw Gluza
7.30 Œp. Andrzej Kwarciak
8.00 Œp. Gizela Pra¿mowska
12.00 Œp. Stanis³awa Senkowska
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Edward Flaga
Œp. Maria Madyda
Œp. Mieczys³aw Sajdak
Œp. Genowefa Radwan
Œp. Janina i Rajmund Guzdek
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Stefania Kowalczyk
Œp. S³awomir Wójtowicz
Œp. Kazimierz i W³adys³aw Gieruszczak
Œp. Paulina Zajska
Œp. Józefa Kaliñska

Czwartek 8 marca
6.00 Œp. Mieczys³aw Hodur
6.45 Œp. Ryszard Gajewski - 8 r.œm.
7.30 Œp. Teresa Kêpka
8.00 Œp. Roman Brandys
12.00 Œp. Anna Wiêckiewicz
18.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk

Œp. Józef £opatecki

Pi¹tek 9 marca
6.00 Œp. Józef £opatecki

Œp. Marian i Helena Gêbczyk
6.45 Œp. Józef £opatecki
7.30 Œp. Julianna Góralczyk
8.00 Œp. Tadeusz Grobelny
12.00 Œp. Anna Karpa³a, Józef m¹¿, Wiktoria

i Jan Radwan
18.00 Œp. Józefa i Stefan Kois

Œp. Teresa Kêpka

Sobota  10 marca
6.00 Œp. Jan Filek - 2 r.œm.
6.45 Œp. Irena Mrowiec

Œp. Jerzy P³oszczyca - r.œm.
7.30 Œp. Stanis³aw Bernaœ
8.00 Œp. Zbigniewa Warcha³

O b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej,
o zdrowie dla Kazimiery z okazji imienin

12.00 Œp. Wanda Majtyka
18.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz

Œp. Zofia Banaœ, Maria i Stefan
Ordyñski

Niedziela 11 marca
6.00 Œp. Emil i Zofia Pula i ich rodzice
7.30 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

Nieustaj¹cej Pomocy dla Ró¿
¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Helena Krzystoñ

9.00 Œp. Stefan M¿yk
9.00 Roków:
10.30 Roczki
12.00 Œp. Piotr Czaicki - 16 r.œm. oraz

Kornelia Warmuz - 11 r.œm.
13.30 Œp. Adam Barcik
18.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska - 6 r.œm.

Jak przedstawia³a siê nasza pa-
rafia przesz³o 100 lat temu?
Bada³ ówczesny stan historyk
z naszej Górki, o. prof. Czes³aw
Gil – karmelita bosy. Pisze on:
„W roku 1772, po pierwszym
rozbiorze Polski, Wadowice
przesz³y pod panowanie au-
striackie. Austro-Wêgry du¿o
poczyni³y inwestycji w Wadowi-
cach. W latach 1776 do 1790 zo-
sta³a zbudowana galicyjska szo-
sa pocztowo-handlowa ³¹cz¹ca
Wiedeñ z wa¿niejszymi miasta-
mi galicyjskimi, która przebie-
ga³a przez Wadowice a¿ do Lwo-
wa. Dziêki temu miasto znalaz³o
siê przy najwa¿niejszym w tym
rejonie szlaku komunikacyj-
nym. U³atwi³o to powstanie
w roku 1815 siedziby cyrku³u,
a w roku 1867 starostwa. Dla po-
trzeb administracji, garnizonu
wojskowego i oœwiaty zbudowa-
no kolejno: koszary dla piecho-
ty w 1827, szpital wojskowy
i szpital powszechny w 1830
i 1831, szko³ê miejsk¹ dla
dziewcz¹t w 1831, koszary dla
konnicy w 1854, gmach dla gim-
nazjum mêskiego w 1885, sie-
dzibê s¹du obwodowego w 1884

i wiêzienie, gmach soko³a
w 1887. Ponadto powsta³y
obiekty sakralne: synagoga
w 1875-1879, klasztor i koœció³
karmelitów bosych w 1879,
klasztor sióstr nazaretanek
w 1905. Ksiê¿a pallotyni zbudo-
wali na Kopcu Collegium Maria-
num w 1909 roku. Wadowice
otrzyma³y po³¹czenie kolejowe z
Krakowem, Bielskiem i Such¹
Beskidzk¹. Powsta³y pierwsze
zak³ady przemys³owe.”

Po niemal 150 latach niewoli,
w listopadzie 1918 roku Wado-
wice ponownie wesz³y w sk³ad
odrodzonego pañstwa polskiego.
By³o to w tamtych czasach mia-
steczko ma³e i niepozorne.
W 1918 roku, na 10654 miesz-
kañców w Wadowicach,  katoli-
ków by³o 7135, natomiast w roku
1939 katolików – 7252, a ¯ydów
– 1192. Przy wadowickim rynku
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ks. Infu³at

wznosi siê stary, wielokrotnie
przebudowywany koœció³ para-
fialny pod wezwaniem Ofiaro-
wania Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny. Obecna interesuj¹ca fasada
wraz z wie¿¹ zosta³a wzniesio-
na w ostatniej æwierci XIX stu-
lecia wed³ug planów znanego
krakowskiego architekta Toma-
sza Perliñskiego. Przed wybu-
chem II wojny œwiatowej nie
by³o w naszym mieœcie wodo-
ci¹gów, a wodê nosi³y ze studni
nosiwody. Kanalizacji te¿ nie
by³o. Rynek by³ miejscem han-
dlu. W ka¿dy czwartek zastawia-
no go straganami, bowiem od-
bywa³ siê tutaj jarmark lub targ.
Na terenie miasta dzia³a³o kilka
zak³adów: egzystowa³y dwie fa-
bryki op³atków i wafli, fabryka
lekkich konstrukcji stalowych,
tartak oraz dwie cegielnie i fa-
bryka nawozów sztucznych.
Miasteczko mia³o swoje trady-
cje i ¿ycie kulturalne. ̄ yw¹ dzia-
³alnoœæ rozwija³a parafia, a tak-
¿e zakon karmelitów bosych,
sióstr nazaretanek i zgromadze-
nie ksiê¿y pallotynów. Trzeba
podkreœliæ wk³ad mieszkañców,

poniewa¿ to oni pokrywali kosz-
ty remontów i prac podejmowa-
nych przez ksiê¿y proboszczów.
Rada Miejska by³a kolatorem
parafii, posiada³a wiêc wp³yw na
nominacjê miejscowego pro-
boszcza i równoczeœnie prawo
obci¹¿ania mieszkañców miasta
kosztami remontu budynków
koœcielnych.

Od opisywanych przedwojen-
nych czasów bardzo wiele w Wa-
dowicach siê zmieni³o. Wielk¹
pomoc¹ w przemianach by³ roz-
wój komunikacji. Powstanie miê-
dzynarodowej szosy, a tak¿e po-
³¹czenia kolejowego. Wci¹¿ siê
zmienia – oby na lepsze.

Czego chcesz od nas Jezu?
W jednej z pierwszych scen

Pasji, wystawianej w Krakow-
skim Seminarium Ks. Salezja-
nów, na której byliœmy z Ks. In-
fu³atem w niedzielê 25 lutego,
pytanie zawarte w tytule, sta-
wia³ aktor (jeden z Jezusowych
uczniów), który przera¿ony
przeœladowaniem chrzeœcijan,
biega³ wokó³ symbolicznego
drzewa. Stawia³ je i w miêdzy-
czasie wypowiada³ cytaty wziê-
te z Ewangelii, z nauczania
Chrystusa: „Je¿eli Mnie przeœla-
dowali to i was bêd¹ przeœlado-
waæ” (J15, 20) „mi³ujcie wa-
szych nieprzyjació³” (Mt 5,44).
WyraŸnie drêczy³y go te proste,
a zarazem trudne s³owa, w któ-
rych kry³a siê Jezusowa odpo-
wiedŸ.

To prowokuj¹ce pytanie wi-
nien sobie stawiaæ ka¿dy chrze-
œcijanin, szczególnie w okresie
Wielkiego Postu. Czego ocze-
kujesz ode mnie Jezu, w tym
okresie przygotowania na roz-
pamiêtywanie Twojej Bolesnej
Mêki i Chwalebnego Zmar-
twychwstania? To pytanie mo-
gliœmy zadaæ Jezusowi, jeszcze

przed spektaklem, gdy nawiedzi-
liœmy klasztorny koœció³ Œw. Fau-
styny. Tam oczekiwa³ nas Jezus
wystawiony w Najœwiêtszym Sa-
kramencie. By³ czas, aby podzie-
liæ siê z Nim swoimi postanowie-
niami i zapytaæ: co mogê jeszcze
uczyniæ?

Po wyjœciu od Œw. Faustyny,
ponownie uklêknêliœmy przed
Jezusem w Kaplicy Wieczystej
Adoracji, przy Bazylice Bo¿ego
Mi³osierdzia. By³o to spotkanie
uprzedzaj¹ce, spotkanie z ¿ywym
Jezusem Chrystusem, utajonym
w Najœwiêtszym Sakramencie,
którego Mêkê i Œmieræ mieliœmy
prze¿ywaæ podczas spektaklu.

„Pasja” wystawiana przez Gru-
pê Teatraln¹ Ks. Salezjanów
i wyre¿yserowana przez krakow-
skiego aktora Marcina Kobier-


