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4 Niedziela Wielkanocna

Czy mi³ujesz mnie? - Paœ owce moje:

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Dzisiejsza niedziela jest ¿arliw¹ modlitw¹ o powo³ania kap³añskie i zakonne.
Na mszy œw. wielkoczwartkowej kap³ani z pokor¹ s³uchali g³êbokich s³ów
wdziêcznoœci od swych parafian.

Kap³an czerpie moc z Chrystusa i z Koœcio³a. Jest z ludzi i dla ludzi. W po-
dziêkowaniach wielkoczwartkowych brakowa³o mi podstawowej prawdy, ¿e
kap³an wci¹¿ musi siê staraæ byæ z Chrystusem i z ludŸmi. Takie zakorzenienie
– owocuje. Przez Chrystusa, z Chrystusem i dla Chrystusa. Przez ludzi, z ludŸmi
i dla ludzi. Z owczarni, dla owczarni, razem z owczarni¹. Ks. Jakub Gil

akademicka – ca³y Koœció³ kra-

kowski. Dziêkujê Ci za to, jako

biskup Koœcio³a krakowskiego.

By³aœ dla mnie ogromn¹ pomoc¹

i oparciem. A raczej dziêkujemy

Bogu za to, ¿e by³aœ wœród nas

taka, jaka by³aœ – z t¹ Twoj¹

wielk¹ prostot¹, z tym wewnêtrz-

nym spokojem, a zarazem z tym

wewnêtrznym ¿arem; ¿e by³aœ

wœród nas jakimœ wcieleniem

Chrystusowych b³ogos³awieñstw

z Kazania na Górze; zw³aszcza

tego kiedy mówi³: B³ogos³awie-

ni mi³osierni. Dziêkujemy Panu

Bogu za to ¿ycie, które mia³o tak¹

wymowê, które pozostawi³o nam

takie œwiadectwo; tak bardzo

przejrzyste, tak bardzo czytelne...

6 kwietnia 2016 odby³a siê eks-

humacja jej szcz¹tków z Cmen-
tarza Rakowickiego do koœcio³a
œw. Miko³aja przy ulicy Koper-
nika 9. Beatyfikacja odbêdzie siê
w najbli¿sz¹ sobotê 28 kwietnia
w bazylice Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach. Wiadomoœci KAI
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

1. Dzisiaj rozpoczynamy ty-
dzieñ modlitw o powo³ania do
s³u¿by w Koœciele. Codziennie
bêdziemy prosiæ o nowych ka-
p³anów, misjonarzy, osoby kon-
sekrowane. Bêdziemy modliæ
siê, aby wezwani przez Pana
¿niwa ochotnym sercem przyjê-
li powo³anie, a tak¿e, aby rodzi-
ny wspiera³y tych, których Pan
sobie wybra³. Niech b³ogos³a-
wieñstwo nowych powo³añ spo-
cznie równie¿ na naszej wspól-
nocie parafialnej.

2. Jutro uroczystoœæ œw. Woj-
ciecha, biskupa i mêczennika,
g³ównego patrona Polski, w œrodê
– œwiêto œw. Marka, Ewangelisty

3. W sobotê 28 kwietnia jedzie-
my na beatyfikacjê Hanny Chrza-
nowskiej do £agiewnik. Wyjazd
godz. 8.00. Koszt 25 z³. Do £¹cka
i Starego S¹cza pojedziemy
w sobotê 12 maja. Wyjazd godz.
8.00. Koszt 30 z³. Trzydniowa
pielgrzymka w dniach od 1 do 3
maja do Zamoœcia, £añcuta, Ra-
decznicy, Na³êczowa, Kazimie-
rzy Dolnej. Koszt 355 z³.

4. Niech Zmartwychwsta³y
oœwieca swoim s³owem ka¿dy
dzieñ ¿ycia solenizantów i jubi-
latów rozpoczynaj¹cego siê ty-
godnia.

Wci¹¿ ¿yje

„Oto dzieñ, który Pan uczyni³,
radujmy siê nim i weselmy.” Ten
entuzjastyczny okrzyk wielka-
nocny towarzyszy³ mi podczas
udzielania sakramentu bierzmo-
wania naszym 86 m³odym para-
fianom w œrodê 12 kwietnia. Cie-
szy³em siê, ¿e Chrystus ¿yje

w dzisiejszych m³odych wadowi-
czanach. Radoœæ rozpiera³a moje
wnêtrze, i¿ piêtnastoletnie dziew-
czêta i ch³opcy podjêli du¿y wy-
si³ek, aby w miarê swoich mo¿li-
woœci jak najlepiej przygotowaæ
siê na przyjêcie sakramentu m³o-
doœci. Pomagali im w tym rodzi-
ce, kap³ani i katecheci.  To Duch

W 1958 wprowadzi³a zwyczaj
zanoszenia potraw wigilijnych
z kuchni Sióstr Prezentek oraz
sporz¹dzania skromnych paczek
œwi¹tecznych do domów ubo-
gich chorych, a tak¿e wrêczania
symbolicznych prezentów imie-
ninowych. Warto dodaæ, ¿e
w 1960 w Wielkim Poœcie wraz
z ni¹ odwiedzi³ domy 35 chorych
biskup krakowski Karol Wojty-
³a, póŸniejszy papie¿ i œwiêty.
Ponadto jej zas³ug¹ by³ pomys³
wprowadzenia mszy œwiêtych
w domach chorych, szczególnie
chronicznych czy te¿ zorganizo-
wanie w 1964 rekolekcji dla
nich w Trzebini. W swoich pla-
nach widzia³a równie¿ potrzebê
stworzenia sta³ego domu, gdzie
chorzy mogliby przyjechaæ na
pewien czas na odpoczynek lub
na zorganizowane wczasy.

Inspiracje do dalszej pracy
czerpa³a poprzez rozwój swojej
duchowoœci, m.in. uczestnicze-
nie w codziennej mszy œwiêtej
czy te¿ korzystanie z sakramen-
tu Eucharystii.

W 1966 zachorowa³a na choro-
bê nowotworow¹, przechodz¹c
w jej trakcie 13 grudnia tego¿
roku operacjê chirurgiczn¹, a na-
stêpnie sesje radioterapii.
29 kwietnia 1973 roku zmar³a
w swoim mieszkaniu.

Trumnê z jej cia³em przeniesio-
no do koœcio³a Sióstr Karmelita-
nek Bosych po drugiej stronie uli-
cy £obzowskiej, niemal¿e na-
przeciwko kamienicy gdzie
mieszka³a, a nastêpnie 2 maja
odby³y siê ceremonie pogrzebo-
we pod przewodnictwem kard.
Karola Wojty³y przy licznym
udziale duchowieñstwa, wier-
nych i pielêgniarek, po czym po-
cz¹tkowo zosta³a pochowana
w rodzinnym grobowcu na
Cmentarzu Rakowickim. Kard.
Karol Wojty³a w czasie mszy
¿a³obnej powiedzia³ m.in.:

Dziêkujemy Ci Pani Hanno, za
to, ¿e by³aœ wœród nas; ¿e by³aœ
taka, jaka by³aœ. Dziêkuj¹ Ci za
to opiekunki chorych, siostry za-
konne, pielêgniarki, m³odzie¿
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Poniedzia³ek 23 kwietnia
 6.00 Œp. Jan, Micha³ i Rozalia Nicieja
6.45 Œp. Julianna Kaczmarczyk
7.30 Œp. Marian Szymuœ
8.00 Œp. Stanis³awa Senkowska
12.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
18.00 Œp. Stefan M¿yk

Œp. Wojciech Baran i ¿ona Michalina
Wtorek 24 kwietnia
6.00 Œp. Maria Kasperek
6.45 Œp. Julianna Kaczmarczyk
7.30 Œp. Wanda Majtyka
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny - rocz. urodzin
12.00 Œp. Edward Flaga
18.00 Œp. Stefan M¿yk

Œp. Jerzy Moska³a - 1 r.œm.
Œroda 25 kwietnia
6.00 Œp. Stefan M¿yk
6.45 Œp. Julianna Kaczmarczyk
7.30 Œp. Zbigniewa Warcha³
8.00 Œp. Joanna Mrowiec
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê Matki

Bo¿ej i œw. Józefa dla Józefy
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awy
z okazji urodzin
O b³. Bo¿e dla Cz³onkiñ Katolickiego
Stowarzyszenia Kobiet pw œw. Zyty
Za zmar³ych:
Œp. Ryszard WoŸny
Œp. Amalia Mrowiec
Œp. Maria Maciêga
Œp. Jolanta Miarka
Œp. Rozalia Rajda
Œp. Janina Kurdys
Œp. Janina Kilian
Œp. Edward Oleksy, Jan Dudziak
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Emilia Flasz
Œp. Zbigniew Okoñski
Œp. Jan Migda³ek
Œp. Marian Mrowiec
Œp. Zbigniew Wiktor
Œp. Wojciech K³aput oraz oraz rodzice
i teœciowie
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
Œp. Stefan Drabczyk

Czwartek 26 kwietnia
6.00 Œp. Aleksy Zaj¹c
6.45 Œp. Julianna Kaczmarczyk
7.30 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 16 r.œm.
8.00 Œp. Maria Krupa
12.00 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
18.00 Œp. Stefan M¿yk

W int. Jasia w 6 r.urodzin o zdrowie i b³.
Bo¿e dla niego i ca³ej rodziny

Pi¹tek 27 kwietnia
6.00 Œp. Józefa Kaliñska
6.45 Œp. Julianna Kaczmarczyk
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awy

Szarek w dniu urodzin i dla jej rodziny
8.00 Œp. Anna PaŸdziora - 15 r.œm.
12.00 Œp. W³adys³aw WoŸniak - r.œm.
18.00 Œp. Stefan M¿yk

Œp. Tadeusz Kie³taczyñski- 13 r.œm.
Sobota  28 kwietnia
6.00 Œp. Stefania Kowalczyk
6.45 Œp. Julianna Kaczmarczyk

Œp. Tadeusz Kubera - 37 r.œm. oraz rodzice
Maria i Jan

7.30 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
8.00 Œp. Stanis³awa Pomiet³o
12.00 Œp. Tadeusz Grobelny
18.00 Œp. Stefan M¿yk

Œp. Bronis³aw Odrow¹¿ - 8 r.œm.
Niedziela 29 kwietnia
6.00 W int. Kamili Gruszka w dniu

I Komunii œw. o wszelkie ³aski Bo¿e na
ca³e ¿ycie

7.30 Œp. Józef Pachel - 4 r.œm.
Œp. Julianna Kaczmarczyk

9.00 Œp. Janina B¹k - 18 r.œm. i Jan
9.00 Roków:
10.30 Œp. Jerzy Moska³a
12.00 Œp. Franciszek Madej - 24 r.œm.
13.30 Œp. Stefan M¿yk
18.00 Œp. Maria Lelek - 2 r.œm.

(ci¹g dalszy na str. 4)

œw. sprawia, ¿e Koœció³ jest wci¹¿
m³ody. Chocia¿ prze¿y³ przesz³o
dwadzieœcia wieków – to nie ze-
starza³ siê. Pomimo tych, którzy
chcieli Go widzieæ w muzeum,
jako relikt przesz³oœci – On jest
wspó³czesny.  Duch œw. jest si³¹
o¿ywiaj¹c¹. To On sprawia nie-
ustann¹ wiosnê w Koœciele.

Sakrament Bierzmowania
przyjêty przez ludzi m³odych jest
rêkojmi¹ m³odego oblicza naszej
parafii. Nie musimy ze smutkiem
powtarzaæ, ¿e nasza parafia siê
starzeje, ¿e na mszach œw. s¹ tyl-
ko ludzie starzy.

Patrz¹c na nasz¹ piêkn¹ m³o-
dzie¿ usilnie b³aga³em Ducha œw.
by przez tych m³odych, którzy
przyjmuj¹ sakrament umocnie-
nia wadowicka parafia, z której
wyrós³ Jan Pawe³ II, tak¿e w na-
szych czasach by³a piêkn¹ dziê-
ki ¿ywej wierze, g³êbokiej na-
dziei i mi³osiernej mi³oœci.

Ws³uchuj¹c siê w serdeczne
i ufne s³owa ks. kard. Stanis³a-
wa Dziwisza po raz kolejny
uœwiadamiam sobie, ¿e s³owa te
s¹ radosnym echem wypowiada-
nych zdañ Œwiêtego Papie¿a
Jana Paw³a II: „Nie lêkajcie siê.
Otwórzcie siê na Chrystusa!”

Kto jak kto, ale osobisty Sekre-
tarz Œwiêtego Papie¿a, by³ pra-
wie przez 30 lat nara¿ony na nie-
bezpieczne dzia³anie wrogów
Koœcio³a. A jednak nie okazywa³
lêku. Wci¹¿ szed³ œmia³o do lu-
dzi. Nigdy siê ludzi nie ba³.

Kiedy w kazaniu ks. Kardyna³
powtarza³ s³owa œw. Jana Paw³a II:
„Otwórzcie na oœcie¿ drzwi
Chrystusowi” – dobitnie uœwia-
domi³em sobie o niezwyk³ej po-
s³udze ks. Kardyna³a przy boku
Œwiêtego Wadowiczanina. Nasza
wiara silnie podkreœla, ¿e ka¿dy
papie¿ jest zastêpc¹ Pana Jezusa
na ziemi. W zastêpstwie Chrystu-
sa, Niewidzialnej G³owy Ludu
Bo¿ego – Ojciec Œwiêty jest Wi-
dzialn¹ G³ow¹ Koœcio³a. Dla nas,
katolików, papie¿ jest najbar-
dziej czytelnym znakiem Jezusa
Chrystusa. Jest rozpoznawaln¹
ikon¹ naszego Zbawiciela.

Intencje
mszalne:
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(ci¹g dalszy na str. 7)

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

„Otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi.” Przez ca³e dziesi¹tki lat
ks. kard. Dziwisz otwiera³ tak
wielu ludziom drzwi do Ojca
Œwiêtego. Wci¹¿ w Pa³acu Wa-
tykañskim torowa³ drogê do
Ojca Œwiêtego. Czyni³ to rów-
nie¿ podczas licznych pielgrzy-
mek na ró¿nych kontynentach.
Wci¹¿ otwiera³. Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II ludŸmi siê nie znie-
chêca³. Ks. kard. Dziwisz z wiel-
kim taktem i m¹droœci¹ ró¿nych
pielgrzymów do Ojca Œwiêtego
prowadzi³. Na co dzieñ realizo-
wa³ naukê papiesk¹, ¿e ka¿dy
cz³owiek jest drog¹ Koœcio³a.

S³uchaj¹c kazania ks. Kardy-
na³a, omawiaj¹cego dary Ducha
œw., z okazji Bierzmowania na-
szej m³odzie¿y duma³em o Jego
niezwyk³ych mocach o¿ywiaj¹-
cych Koœció³. Ca³y Koœció³, ale
i poszczególnych ludzi. To Nie-
bieski Goœæ tak wymodelowa³
i ukszta³towa³ Ch³opca o nazwi-
sku Stanis³aw Dziwisz, pocho-
dz¹cego z Raby Wy¿nej, a obec-
nego ks. Kardyna³a, i¿ Œwiêtemu
Papie¿owi Janowi Paw³owi II
skutecznie pomaga³ nieœæ odpo-
wiedzialnoœæ za Koœció³ ¿yj¹cy
w wspó³czesnym œwiecie.

B³ogos³awiona mi³osiernej mi³oœci
Hanna Chrzanowska ur. 7 paŸ-

dziernika 1902 w Warszawie,
zm. 29 kwietnia 1973 w Krako-
wie) – polska pielêgniarka, dzia-
³aczka charytatywna, pedagog,
instruktorka i prekursorka pie-
lêgniarstwa rodzinnego, domo-
wego i parafialnego.

W 1910 rodzina jej zamieszka-
³a w Krakowie. W tym mieœcie
kontynuowa³a naukê a¿ do ma-
tury w 1920 roku. Po maturze
podjê³a decyzjê wyboru zawo-
du pielêgniarki. Przygotowa³a

siê do tej pos³ugi wszechstron-
nie – tak w uczelniach polskich,
jak i zagranicznych.

Po wybuchu II wojny œwiato-
wej wyjecha³a z Warszawy
(gdzie przebywa³a 1 wrzeœnia)
do Krakowa, gdzie w³¹czy³a siê
do pracy w organizacji charyta-
tywnej: Obywatelskim Komite-
cie Pomocy Spo³ecznej pod prze-
wodnictwem abp. Adama Stefa-
na Sapiehy. Po wyzwoleniu Kra-
kowa w styczniu 1945 pracowa-
³a do marca tego¿ roku jako

przewodnicz¹ca Sekcji Pomocy
Przesiedleñcom, udzielaj¹c po-
mocy powracaj¹cym z Rzeszy
przymusowym robotnikom i re-
patriantom. Latem 1946 wyje-
cha³a wraz z kole¿ankami na
roczne stypendium do Stanów
Zjednoczonych, w celu zapo-
znania siê z dzia³aniem nowo-
jorskiego pielêgniarstwa domo-
wego. Nastêpnie kierowana
przez Ministerstwo Zdrowia
prowadzi³a w ró¿nych miastach
Polski kursy dokszta³caj¹ce dla
pielêgniarek. W szkole Instruk-
torek w Warszawie prowadzi³a
wyk³ady z metodyki nauczania.
Pocz¹wszy od 1957, w którym
powsta³o Polskie Towarzystwo
Pielêgniarskie, okresowo praco-
wa³a w jego Zarz¹dzie G³ów-
nym, a nastêpnie w Komisji Hi-
storycznej.

W tych latach organizowa³a
równie¿ wyjazdy do Czêstocho-
wy, na Jasn¹ Górê, bêd¹ce zjaz-
dami s³u¿by zdrowia, mimo nie-
przychylnego wówczas stano-
wiska w³adz pañstwowych.

Z pocz¹tkiem roku szkolnego
1957/58 zosta³a przeniesiona
do Kobierzyna, by tam obj¹æ
stanowisko dyrektorki Szko³y
Pielêgniarstwa Psychiatryczne-
go. Po rocznej pracy w Kobie-

rzynie w 1958 powróci³a jednak
do Krakowa, poniewa¿ Minister-
stwo Zdrowia rozwi¹za³o Szko³ê
Pielêgniarstwa Psychiatryczne-
go, co by³o powodem przejœcia jej
na wczeœniejsz¹ emeryturê.

By³a pomys³odawczyni¹ syste-
mu tzw. pielêgniarstwa parafial-
nego. Przekonywa³a probosz-
czów do rozszerzania opieki nad
chorymi w domu w obrêbie para-
fii, a siostry zakonne do wspó³-
pracy. Wprowadzi³a nowy rodzaj
niesionej pomocy, polegaj¹cej na
tym, ¿e oprócz pomocy duchowej
i materialnej chory móg³ oczeki-
waæ tak¿e pomocy od pielêgniar-
ki przychodz¹cej do jego domu.
Warto dodaæ, ¿e organizuj¹c
m.in. pracê pielêgniarstwa para-
fialnego w okrêgu chrzanowskim
nawi¹za³a kontakt z Janin¹ Woy-
narowsk¹, póŸniejsz¹ S³u¿ebnic¹
Bo¿¹, i jej powierzy³a szkolenie
opiekunek w tym rejonie.


