Spotkanie w Łagiewnikach
W sobotę 28 stycznia
2006 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach odbyło się
spotkanie przedstawicieli
wspólnot parafialnych naszej diecezji poświęcone sposobom realizacji słów ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisz na Adwent 2005: „Moim pragnieniem
jest, aby powstały studyjne i modlitewne
grupy, inspirujące się osobą i nauczaniem
Jana Pawła II, poznające skarby Jego duchowości i świętości. Uważam, że jest to
wielkie zadanie i wyzwanie dla Kościoła
krakowskiego”.
W tym spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele naszej parafii tak mocno związani z osobą Sługi Bożego Jana Pawła II.
Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem
uczestników przez ks. bp Jana Zająca.
W ciepłych słowach nakreślił konieczność,
a nawet obowiązek wspólnego wypracowywania sposobów wprowadzania w codzienne życie nauki naszego Ukochanego
śp. Ojca Świętego. Konferencję o temacie:
„Rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła
II – propozycje duszpasterskie” – prowadził ks. dr Stanisław Szczepanie.
Wśród propozycji duszpasterskich związanych z rocznicą śmierci Jana Pawła II
znalazły się:

- organizowanie „Wieczorów Jana Pawła II –
spotkania w rodzinach i
Kościołach”
- Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, w programie której znajdą się medytacje i ćwiczenia: jak się modlić, jak modlitwy mogą
zmienić człowieka,
- stworzenie „Grupy modlitewnej Jana
Pawła II”, której członkowie przyjmą regułę Jana Pawła II „Totus Tuus”, idą Jego
drogą do świętości, odkrywają nowe przestrzenie modlitw Jana Pawła II i uczą się
geografii Jego modlitw,
- realizowanie programu” „Nowa Wyobraźnia Miłosierdzia”.
W trakcie konferencji rozdano cenne materiały do realizacji tych zadań. Ks. dr Stanisław Szczepanie podkreślił zaangażowanie wszystkich wspólnot parafialnych
w realizację tej tematyki.
Po konferencji odbyła się Eucharystia,
a po nie spotkania w grupach, na których
przedstawiciele poszczególnych parafii
mówili o dotychczasowych sposobach
przeżywania „Wieczorów Jana Pawła II”
i inicjatywach podejmowanych w nawiązaniu do osoby Jana Pawła II.
Świadectwo złożone przez przedstawicieli naszej parafii spotkało się z dużym zainteresowaniem
Barbara Płuska

Święci tego tygodnia: we wtorek – święto św. Cyryla, Mnicha i Metodego, Biskupa,
w piątek – wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.
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Spieszmy sie kochać
Jean Vanier pisze:
W przytułku niedaleko Paryża spotkałem dwóch mężczyzn z upośledzeniem umysłowym: Rafała i Filipa.
Rafał przeszedł zapalenie opon mózgowych. Sprawiło ono, że stał się spastyczny i jego ciało cierpiało na brak
równowagi. Filip mógł mówić, ale po
przebytym zapaleniu mózgu miał sparaliżowaną nogę i jedno ramię. Obaj
po śmierci rodziców zostali umieszczeni w tym schronisku. Nikt jednak nie
zapytał ich wtedy o zdanie. Kupiwszy
mały, podniszczony domek, zaprosiłem
Rafała i Filipa, by zamieszkali razem
ze mną.
W ten właśnie sposób zaczęła się
przygoda Arki. Nazwałem wspólnotę
„Arką”: nawiązując do Arki Noego,
który uratował rodziną ludzką od potopu. Wspólnota Arki pragnie przyjąć
na swój pokład osoby z upośledzeniem
umysłowym, które tak szybko toną
w wodach naszych społeczeństw opartych na rywalizacji.

Rodzinne wieczory modlitewne – 30 rejonów

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI KA-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU

PŁAŃSKIEJ:
Kpł 13. 1-2.45-46
Odosobnienie trędowatego

ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 10, 31 - 11, 1
Paweł naśladowcą Chrystusa

EWANGELIA:

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę,
bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu
przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla
nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie
mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd
schodzili się do Niego.
Oto słowo Pańskie.

„Abym mógł nauczać”
Uczysz się Jezusowej Ewangelii? Otrzymujesz w niej potwierdzenie swoich przeczuć? Rozsuwają się chmury twoich wątpliwości? Wiesz już dużo więcej?
Rozumiesz ją? Zgadzasz się z nią? Uwa-

żasz ją za swoją księgę, za księgę swoich
mądrości? Cieszysz się prawdami, które już
doszły do ciebie? Starasz się żyć zgodnie
z nimi? Jest dla ciebie Ewangelia wprost niewyczerpanym źródłem mądrości, studnią
bez dna, przestrzenią nie do ogarnięcia?
KS.M.M.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 lutego 2006 r.
1. W ramach przygotowania do godnego przeżycia I rocznicy śmierci Jana Pawła II w niedzielę 2 kwietnia, a także właściwego przyjęcia w sobotę 27 maja w Wadowicach Namiestnika Chrystusowego Benedykta XVI prosimy o włączenie się
w rodzinny wieczór modlitewny. Ten czas
przy zapalonej świecy – byłby wykorzystany do przeczytania urywka Ewangelii,
wybranego przemówienia Jana Pawła II,
jak również do odmówienia tajemnic różańcowych i modlitwy o rychłą beatyfikację naszego Papieża. Godnym pochwały - 2 -

byłoby, by w tym dniu rodzina przystąpiła
do komunii św., lub choćby przedstawiciel
rodziny. Świadectwem naszej modlitwy
niech będą wpisy dokonywane w księdze
pamiątkowej odwiedzającej nasze rodziny.
2. W czwartek 16 lutego pielgrzymujemy na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 16.00.
Koszt przejazdu 25 zł. W tym dniu zapraszamy uczestników Akcji Katolickiej na
godz. 16.30. Natomiast Rycerstwo Niepokalanej na godz. 17.00.
3. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
Dzień Skupienia w sobotę 18 lutego w Har-
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Roków, ul. Miedzne
Ulice Zaskawia
ul. Batorego oraz blok 19 i 21.
ul. Batorego blok 23, 27, 31
ul. Łazówka i os. Widok
os. Piastowskie i ul. Brzostowskiej
ul. Wojska Polskiego i os. Słoneczne
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13,
os. Westerplatte bl. 14, 15, 16, 17,
os. Westerplatte bl. 19, 20, 21, pl. Westerplatte
ul. Krakowska, Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta, Piaskowa, Mydlarska
ul. Gimnazjalna, Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
ul. Graniczna, Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari, Nikliborca, os. Łąki,
ul. Mickiewicza do sióstr Albertynek
ul. Mickiewicza od sióstr Albertynek do rynku wraz z ul. Sadową
ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskiego
ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Jagiellońska, pl. Kościuszki,
Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
ul. Karmelicka
pl. Jana Pawła II, al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha, Lwowska
os. M. Wadowity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
os. M. Wadowity 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
ul. Podstawie, Nadbrzeżna
os. Jedność, ul. Kochanowskiego, os. Jesionowe, ul. Legionów, Żeromskiego,
Niecała, Fabryczna, Chopina, Młyńska, Piłsudskiego,
ul. Sienkiewicza, Teatralna, Wojtyłów, Kościelna,
os. XX-lecia 1, 2, 3, 4,
os. XX-lecia 5, 6, 7, 8,
os. XX-lecia 9, 10, 11,
os. XX-lecia 12, 13, 14,
os. XX-lecia 15, 16, 17
os. XX-lecia 18, 19, 20,
Ks. Proboszcz
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Intencje mszalne

Sobota 18 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Barbara Gębala - 4 r. śm.
8.00 Śp. Czesław Trela
12.00 Śp. Jan Grabski
18.00 Śp. Edward Mazur - 14 r. śm.
Śp. Eleonora,Franciszkai Jan Migdałek

Poniedziałek 13 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Tadeusz Hałas
8.00 Śp. Zdzisława Tyralik i siostra Maria
12.00 Śp. Robert Wyroba
18.00 Śp. Czesław Trela
Śp.Teresa,Aurelia,Wincenty,Maria,Kazimierz

Niedziela 19 lutego
6.00 Śp. Tadeusz Hałas
7.30 Śp. Józef Sowa - 9 r. śm.
Śp. Robert Wyroba
9.00 Śp. Stanisław Bazarnik - 1 r. śm.
10.30 Obłog.Boże dla Norberta w18 r.urodzin
12.00 Śp. Tomasz Lisko
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Czesław Trela

Wtorek 14 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Jan Grabski
8.00 O błog. Boże w pracy dla położnych
12.00 Śp. Robert Wyroba
18.00 Śp. Czesław Trela
O błog. Boże w 25r. ślubu Małgorzaty
i Czesława Pietraszewskich

Zapowiedzi:

Środa 15 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Jan Grabski
8.00 Śp. Czesław Trela
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Antoni Żmija
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Dariusz ZEMŁA Syn Andrzeja i Elżbiety z
d. Korzeniowska, zam. Wadowice, Os. M.
Wadowity Marzena KOWALSKA Córka
Stanisława i Janiny z d. Skrzyńska, zam.
Stanisław Dolny
Marcin ŚLIWA Syn Janusza i Elżbiety z
d. Ogiegło, zam. Wadowice, ul. Karmelicka Joanna GAŁUSZKA Córka Wiesława i
Elżbiety z d. Świeza, zam. Wadowice, ul.
Olbrychta

Czwartek 16 lutego
6.00 Śp. Edward Pietroń
7.00 Śp. Kazimierz Satława
8.00 Śp. Czesław Trela
12.00 Śp. Antoni Żmija
18.00 Śp. Jan Grabski
Śp. Władysława Kowalska

Sebastian Jerzy OGIEGŁO Syn Jerzego
i Krystyny z d. Rzemieniec, zam. Wadowice, Os. Kopernika Joanna Marta POTOCZEK Córka Andrzeja i Janiny z d. Pomietło, zam. Wadowice, ul. Sienkiewicza

Piątek 17 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Jerzy Brańka
8.00 Śp. Czesław Trela
12.00 Śp. Józef Cienkusz
Śp. Julian Frączek
18.00 Śp. Jan Oleksy
Śp. Zofia Flaga - 10 r. śm. ijej mąż Stefan

Wojciech Kazimierz KOMENDERA Syn
Jana i Anny z d. Brandys, zam. Trzebieńczyce Sylwia Anna LIPOWSKA Córka
Leszka i Moniki z d. Gębala, zam. Wadowice, Os. XX-lecia
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mężach. Wyjazd o godz. 8.30. Natomiast
Honorowa Straż Serca Bożego zaprasza do
udziału w Dniu Skupienia w Alwerni w sobotę 25 lutego. Wyjazd o godz. 9.00. Powrót ok. 16.00. Koszt przejazdu 10 zł. Chętnych zapisujemy w zakrystii lub kancelarii
parafialnej.
4. W przyszłą niedzielę 19 lutego Panie
z Zespołu Charytatywnego przy naszej

świątyni będą zbierały ofiary na pomoc zimową dla ludzi biednych. Bóg zapłać za
pomoc charytatywną.
5. W piątek 24 lutego pielgrzymujemy
o godz. 10.00 do Łagiewnik. Po drodze odwiedzimy krakowski Kazimierz, a w nim
kościół św. Katarzyny.

Będziecie mi świadkami

Czymś normalnym jest zdobywać środki utrzymania rodziny i być razem z rodziną.
Miejsce pracy, które jest blisko domu rodzinnego. Niestety nasze czasy, zwłaszcza
w Polsce, nie sprzyjają tej prawidłowości.
Przed dwoma laty, gdy wchodziliśmy do
Unii Europejskiej często słyszałem piękne
zdanie, że silna wiara Polaków rozpali spopielenie religijne krajów europejskich.
Z pewnością bardzo w bardzo wielu wypadkach tak się dzieje. Słyszałem na kolędzie piękne świadectwa tyczące religijności naszych parafian pracujących poza
naszą Ojczyzną. Dbają o uczestnictwo
w niedzielnej mszy św., troszczą się o codzienną modlitwę. Swoją uczciwą pracą
dają świadectwo o wierze, która ma wpływ
na życie. Gdy słuchałem takich świadectw,
przychodziły mi na myśl słowa Jezusa: „Posyłam was jak owce między wilki... będziecie mi świadkami”.
Zdaję sobie jednak sprawę, że nie zawsze
tak bywa. Religijne zachowanie wielu Polaków i Polek poza granicami naszej Ojczyzny niejednokrotnie jest naganne. Wiara jest
tylko w Polsce. Jak się wyjedzie za granicę, to tam żyje się tak, jak tamtejsi obywatele. Nie ma modlitwy ani mszy św. Zapomniało się o przykazaniach Bożych czy
kościelnych. Brak wierności małżeńskiej
i uczciwości w pracy.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Tegoroczna kolęda dała mi dużo do myślenia. Po raz kolejny zobaczyłem z bliska
ludzkie dramaty związane z poszukiwaniem
pracy. Od kilku już lat bezrobocie jest wielkim problemem wielu naszych rodzin,
a także poszczególnych parafian. Jednak
w tym roku miałem okazję zetknąć się
w kilkunastu rodzinach z konkretnymi zdarzeniami, że ktoś z członków rodziny pracuje w różnych krajach Europy, zwłaszcza
w Szwecji, Anglii, Hiszpanii, we Włoszech
i w Niemczech. Zauważyłem napięcie emocjonalne w kontaktach takiej rodziny. Napięcie pomiędzy tym, żeby mieć pieniądze,
oraz być blisko kochanych osób. Mieć pracę i mieszkać we własnej rodzinie. Jest to
duży problem naszych czasów. Niejednokrotnie odbija się on negatywnie na więzach rodzinnych i małżeńskich. Doświadczałem na tegorocznej kolędzie tego, co
nieraz czytałem w rozważaniach Jana Pawła II o cywilizacji miłości wyrażającej się
w tym, żeby bardziej sobie cenić „być” niż
„mieć”. Jednocześnie widziałem jak trudno dla normalnego ojca lub matki być
w rodzinie bezrobotnym. Czymś normalniejszym jest szukać pracy, aby mieć zabezpieczenie rodziny. Choć na jakiś czas
opuszcza się rodzinę – to jednak przywozi
się pieniądze. Może jednak taka sytuacja być
próbą miłości małżeńskiej rodzinnej.
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(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str.3)

Z radością słuchałem, jak młodzi parafianie pracujący w różnych krajach Europy,
dawali świadectwa swojej religijności
w tych miejscach gdzie pracują. Rosło moje
serce kapłańskie, gdy słuchałem tych pięknych zwierzeń.
Niestety w niektórych wypadkach bardziej się domyślałem, że ci młodzi nie żyją
po chrześcijańsku. Oni na ten temat najczęściej milczą. Gdy słuchałem opowiadań, że
tu w Polsce dla nich nie ma pracy – muszą
jej szukać poza granicami, bo przecież w
przyszłości chcą założyć rodzinę – to ich
wyznanie, że już mieszkają razem w danym
kraju – dla nich było czymś naturalnym. Nie
stać ich na komfort podwójnych mieszkań.
W ich mniemaniu nie jest ważne, czy już

teraz mieszkają i żyją razem, bo za rok,
czy dwa i tak po ślubie będą razem. Z goryczą dumałem, jak bardzo ich światopogląd religijny i moralny jest daleki od tego,
co Kościół głosi w tej materii. Nieraz spotykałem się też z przedziwną postawą adwokacką ich rodziców – wydawało mi się
religijnych – jak twierdzili, że przecież ich
dzieci nic złego nie robią. To jest coś normalnego. W dzisiejszym świecie tak się żyje
– patrząc na mnie, jakbym był z innej planety.
W niektóre dni z tegorocznej kolędy wracałem bardzo uradowany. Niestety w inne
– szedłem przed ołtarz z wystawionym
w Najświętszym Sakramencie Jezusem
i bardzo prosiłem o wsparcie dla tych naszych parafian zarażonych duchem tego
świata, sprzecznym z Ewangelią.
Ks. Proboszcz

Jasełka w Kalwarii
28 stycznia, w sobotę o godzinie 13.30
pod przewodnictwem ks. Artura wyjechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej na Jasełka. Pięćdziesięcio osobowa grupa (dzieci
wraz z opiekunami). Po przyjeździe skierowaliśmy się do sanktuarium, ale najpierw
zatrzymaliśmy się przed pomnikiem naszego ukochanego Ojca Świętego, który tak
jak my dziś wraz z rodzicami, jako mały
chłopiec wraz ze swoim ojcem pielgrzymował do Matki Bożej.
Później poszliśmy do kaplicy Matki Bożej
Kalwaryjskiej, która jest miejscem modlitwy za Jana Pawła II i zgodnie z Jego
prośbą wypowiedzianą w Kalwarii 7 VI
1979 roku: ,, i Proszę abyście się za mnie
tu modlili za życie moje i po mej śmierci”,
Modliliśmy się o rychłą beatyfikację Jana
Pawła II.

Następnie oglądaliśmy piękną bożonarodzeniową szopkę, w tym roku najpiękniejszą w Małopolsce. Na twarzach dzieci, ale i dorosłych widać było zachwyt,
przecież jest ponad 40 elementów ruchomych i ponad 100 innych figur. To niepowtarzalne kompozycje, nie brakuje im także efektów dźwiękowych, słychać śpiew
ptaków, szum strumyka. Kiedy już nasze
oczy napatrzyły się na tę bernardyńską
szopkę, poszliśmy jeszcze do jednej
umieszczonej na dziedzińcu. Tam niektórzy próbowali nawet wejść do środka i robili
zdjęcia. Na polu śnieg i mróz nie mogliśmy
iść na dróżki, ale obejrzeliśmy ich panoramę w Domu Pielgrzyma.
O godzinie 15.00 zeszliśmy do sali teatralnej seminarium Duchownego Ojców
Bernardynów, aby obejrzeć Jasełka, które
są tu wystawiane od wielu lat.
Oglądaliśmy kolejne sceny; Zwiastowanie,
Spotkanie Maryi z Elżbietą, wesołą
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scenę okrutnego Heroda z komicznym błaznem, diabłami, Trzema Królami, Proroka oznajmującego narodzenie Jezusa, stajenkę z Dzieciątkiem w żłobku, Maryję,
Józefa, pastuchów, dzieci, śmiesznego
osła i krówkę
Jasełka kończyła piękna kolęda mówiąca o miłości i pokoju.

Wypełniona po brzegi sala gromkimi brawami nagrodziła artystów, głównie diakonów Seminarium Duchownego.
Opuszczamy Kalwarię dziękują, za to że
zimowe styczniowe popołudnie spędziliśmy
tak radośnie i przyjemnie.
M. Zadora

Nasz ludzki Prezydent
W ostatnim czasie przekazał mi mój przyjaciel Stanisław Żmija, znany szewc ze Stanisławia Dolnego list od Pana Prezydenta Kaczyńskiego. Przyczyną tego listu były życzenia świąteczne Pana Stanisława dla Pana Prezydenta wraz z ofiarowanymi butami. Oto jego treść:
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 6 stycznia 2006 roku
Pan
Stanisław Żmija

Wielce Szanowny Panie Stanisławie,
Pragnę przekazać Panu serdeczne podziękowania za życzenia złożone
z okazji objęcia przeze mnie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i za wspaniały prezent, który zechciał mi Pan ofiarować. Niezmiernie się
cieszę, że Pan - osoba, której pracę szczególnie wyróżnił Ojciec Święty Jan
Paweł II - zaszczycił mnie takim samym podarunkiem, jaki nieraz miał
Pan honor ofiarować Papieżowi - Polakowi.
Dziękuję bardzo za wyrazy wsparcia, które otrzymałem od Pana obejmując urząd Głowy Państwa. W niełatwej i odpowiedzialnej misji, którą pełnię z woli obywateli Rzeczypospolitej, takie moralne wsparcie ma szczególne znaczenie. Ufam, że nie zawiodę ani Pańskiego zaufania, ani zaufania
tych Polaków, którzy mój wybór na najwyższy urząd w Państwie wiążą
z adzieją na sprawiedliwą Polskę.
Proszę mi wierzyć, że bardzo chciałbym wraz z Małżonką odwiedzić Pana
w Wadowicach. Niestety, urząd, który sprawuję powoduje, że nie jestem
panem własnego czasu i trudno mi teraz obiecać, kiedy taka wizyta mogłaby nastąpić.
Na progu Nowego Roku pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym dla Pana
i dla całej Pańskiej rodziny.
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