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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAÑSKIM

Rodzina Domowym Koœcio³em
My te¿ jesteœmy Domowym Koœcio³em

Kontynuuj¹c podjêty te-
mat pragniemy rozwijaæ
pojêcie rodziny jako Do-
mowego Koœcio³a . Nazwa
wydaje siê byæ bardzo od-

powiednia, chocia¿ dla niektórych, z uwa-
gi na wystêpuj¹ce s³owo Koœció³  ”odrzu-
caj¹ca”. Nic to, zawsze Chrystus mia³ prze-
ciwników, i ma tych przeciwników Jego
Koœció³. Ecclesia domestica – Koœció³ Do-
mowy bo rodzice s¹ dla swoich dzieci
„pierwszymi zwiastunami wiary”, przez co
s¹ pasterzami swej, malej, im tylko powie-
rzonej owczarni. Wszyscy cz³onkowie ro-
dziny – ma³ego Koœcio³a, s¹ wezwani do
bycia „naœladowcami Boga” i do postêpo-
wania drog¹ mi³oœci, gdy¿ i  Chrystus
wszystkich umi³owa³ i samego siebie wyda³
za nas( por. List Sw. Paw³a Aposto³a do

Efezjan rozdz. 5 werse-
ty 1 i 2) . Do ogromnej
wiêkszoœci z nas, pierw-
sze s³owa o Bogu, kierowane by³y przez
rodziców i my, rodzice, opowiadamy na-
szym maluchom o Bogu,  O Jego  Mi³oœci,
Wszechmocy, Mi³osierdziu, itp. Jak d³ugo
to czynimy? Do pierwszej Komunii Œwiê-
tej, do Bierzmowania (?), do ¿ycia doro-
s³ego (??), do realizacji powo³ania w ma³-
¿eñstwie (????).

A przecie¿ nie przestaliœmy byæ Domowym
Koœcio³em, gdy nasze dzieci przyjê³y
Pierwsz¹ Komuniê Œwiêt¹. Nikt nie zdj¹³
z nas odpowiedzialnoœci za rozwój religijny
naszych dzieci, niezale¿nie od ich wieku. Czy
mam doœæ odwagi aby rozmawiaæ o mojej
wierze z moim mê¿em, moj¹ ¿on¹, moimi
dorastaj¹cymi dzieæmi? Marysia i Tadeusz

(ci¹g dalszy ze str. 7)

– mi³osierdzie zwyciê¿y³o” odmawialiœmy
koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.

O godz. 16.00 w bazylice uczestniczyli-
œmy we mszy œw. odprawianej przez
ks. Dyrektora Krakowskiej Caritas ks. Bog-
dana Kordulê i ks. infu³ata Jakuba Gila.

Symbolem ju¿ trzech prze¿ytych tygo-
dni adwentowych by³y trzy œwiece pal¹ce
siê przed obrazem Matki Bo¿ej Mi³osier-
dzia – Ostrobramskiej, a tak¿e du¿a œwie-
ca Caritas. W Zgromadzeniu, w którym
s. Faustyna spêdzi³a zakonne ¿ycie, Matka
Bo¿a Mi³osierna jest czczona w sposób
szczególny. Ks. Dyrektor podczas mszy œw.
modli³ siê za wszystkich dobroczyñców

Caritas. W wyg³oszonej homilii dziêkowa³
ludziom dobrej woli, którzy w ró¿ny spo-
sób wspieraj¹ dzie³o Caritas. Na koniec z³o-
¿y³ wszystkim ¿yczenia œwi¹teczne.

W drodze powrotnej odmawialiœmy ró-
¿aniec, modl¹c siê za wszystkich, do któ-
rych kierujemy ¿yczenia i za tych, któ-
rzy te ¿yczenia œl¹. Ks. Infu³at dziêkowa³
wszystkim, którzy uczestnicz¹ w piel-
grzymkach organizowanych przez para-
fiê, przekaza³ ¿yczenia œwi¹teczne i no-
woroczne. My te¿ ¿yczyliœmy ks. Infu³a-
towi zdrowych, pogodnych œwi¹t, b³ogo-
s³awieñstwa Bo¿ego, œpiewaj¹c pieœñ
„¯yczymy, ¿yczymy…”

Maria Zadora

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê tym wszystkim, którzy przys³ali œwi¹teczne ¿yczenia. Zw³asz-

cza wielk¹ wdziêcznoœæ mam za s³owo ¿yczliwoœci p³yn¹ce z Urzêdu Miasta Wa-
dowice, oraz z naszego Starostwa. Dziêkujê Dyrekcjom szkó³ œrednich, gimna-
zjów i podstawówek. Serdeczn¹ wdziêcznoœci¹ ogarniam siostry nazaretanki oraz
albertynki za ¿yczliwe s³owa. Pamiêtam równie¿ o ciep³ych s³owach p³yn¹cych
z naszej Delegatury Kuratorium Oœwiaty, od Dyrekcji  Zak³adu Karnego, jak
i Psychiatrycznego Szpitala w Andrychowie. Od uczestników i kadry Hufca Pra-
cy. Tyle nap³ynêlo w dniach przedœwi¹tecznych na plebaniê ¿yczeñ, ¿e a¿ teraz
trudno wymieniæ mi poszczególnych autorów. Bardzo wszystkim dziêkujê i prze-
praszam, ¿e niektórych imiennie nie wymieni³em. Ks. Proboszcz
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 Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI SY-
RACYDESA:

EWANGELIA:   J 1, 1-18

Syr  24, 1-2.8-12 Ef 1, 3-6.15-18

Chrystus zosta³ og³oszony narodom,
znalaz³ wiarê w œwiecie, Jemu chwa³a na wieki.

M¹droœæ Bo¿a mieszka w Jego ludzie Bóg przeznaczy³ nas na przybrane
dzieci

Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o
u Boga, i Bogiem by³o S³owo. Ono by³o
na pocz¹tku u Boga. Wszystko przez Nie
siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o, co
siê sta³o. W Nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o
œwiat³oœci¹ ludzi, a œwiat³oœæ w ciemno-
œci œwieci i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a.
Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga
- Jan mu by³o na imiê. Przyszed³ on na
œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ o Œwiat³o-
œci, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie
by³ on œwiat³oœci¹, lecz pos³anym, aby za-
œwiadczyæ o Œwiat³oœci. By³a Œwiat³oœæ
prawdziwa, która oœwieca ka¿dego cz³o-

wieka, gdy na œwiat przychodzi. Na œwie-
cie by³o S³owo, a œwiat sta³ siê przez Nie,
lecz œwiat Go nie pozna³. Przysz³o do
swojej w³asnoœci, a swoi Go nie przyjêli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjê-
li, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿y-
mi, tym, którzy wierz¹ w imiê Jego - któ-
rzy ani z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a, ani
z woli mê¿a, ale z Boga siê narodzili.
A S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o
wœród nas. I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê,
chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje od
Ojca, pe³en ³aski i prawdy.

Pi¹tek 08.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Iwañskiego od nr 58 do nr 30
Ks. Maciej Œcibor godz. 14.30 Os. Wadowity bloki nr 22, 24, 26
Ks. Marek Poznañski godz. 15.00 ul. Batorego bl. 21
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 16.00 Os. Westerplatte 17 nastêpnie 5
Ks. Wojciech Szel¹g godz. 16.30 Os. XX-lecia 2
Ks. Grzegorz Kufel godz. 17.00 Zaskawie -  ul. Konstytucji 3 Maja
Ks. Grzegorz Kufel godz. 18.30 Zaskawie -  ul. ¯ródlana
Sobota 09.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 9.00 ul. Iwañskiego od nr 29 do nr 1
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 9.00 Os. Westerplatte 19 nastêpnie 20
Ks. Wojciech Szel¹g godz. 9.00 Os. XX-lecia 1
Ks. Grzegorz Kufel godz. 9.00 Zaskawie -  ul. Zygmunta Starego
Ks. Maciej Œcibor godz. 10.00 Os. Widok
Ks. Grzegorz Kufel godz. 12.00 Zaskawie -  ul. Wa³owa
Ks. Grzegorz Kufel godz. 13.00 Zaskawie ul. Matejki
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 13.00 Os. Westerplatte 21 nastêpnie 6
Niedziela 10.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Karmelicka – Dom Wspólnej Pracy
Ks. Grzegorz Kufel godz. 14.30 Zaskawie -  ul. Monte Cassino
Ks. Maciej Œcibor godz. 14.30 ul. Brzostowskiej od Tomic
Poniedzia³ek 11.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Karmelicka od nr 1 do nr 30
Ks. Marek Poznañski godz. 14.00 ul. Westerplatte i ul. M. Wadowity
Ks. Grzegorz Kufel godz. 16.00 Zaskawie – ul. Sportowców

Grudniowe pielgrzymowanie do £agiewnik
18 grudnia po raz ostatni w tym roku

pojechaliœmy do sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia w £agiewnikach. Intencje adwen-
towego pielgrzymowania to modlitwa za
kap³anów, o nowe powo³ania kap³añskie,
zakonne, za tych wszystkich, do których
z okazji œwi¹t Bo¿ego narodzenia œlemy
w ró¿ny sposób ¿yczenia.

S³uchaliœmy wierszy, myœli ks. Jana Twar-
dowskieg o tych Œwiêtach. Oto kilka z nich:
- Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia?
- Dlaczego wpatrujemy siê w gwiazdê na niebie?
- Dlaczego œpiewamy kolêdy?
- Dlatego, ¿eby sobie przebaczaæ.

Jak¿e to wzruszaj¹ce, ¿e œwiêta Bo¿ego
Narodzenia nawet w najgorszych czasach
wojennych i okupacyjnych wnosi³y zawsze
spokój i radoœæ, budzi³y nadziejê. S¹ ³ask¹
Bo¿¹ dla ludzi wierz¹cych i niewierz¹cych.

Modlitwy w sanktuarium zaczêliœmy
w kaplicy wieczystej adoracji,  gdzie p³o-
nie ogieñ zapalony przez Jana Paw³a II na
znak rozchodz¹cego siê z tego miejsca orê-
dzia Mi³osierdzia. Pó³godzinn¹ adoracjê
prowadzi³ ks. Infu³at Jakub Gil. O godz.
15.00 w Godzinie Mi³osierdzia, w której
czcimy moment konania Jezusa na krzy-
¿u, kiedy „sta³a siê ³aska dla œwiata ca³ego

(ci¹g dalszy na str. 8)

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN

W II niedzielê stycznia, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego b³ogos³a-
wieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.

Aleksandra Œwi¹tnicka

Kacper Bednarz

Maja Karczewska
Wojciech Pietraszewski

Malwina Kraus

Jakub Koszyk
Marta Warmuzek

Eryk Ciurla

Liliana Prus

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Intencje mszalne: 2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAÑSKIM

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedzia³ek  4 stycznia
   6.00 Œp. Barbara Z³ocista
   7.00 Œp. Micha³ Œwitalski
   7.30 Œp. Zmarli w czyœæcu cierpi¹cy
   8.00 Œp. Mieczys³aw Jagodziñski

Œp. Julia Ko³powska
  12.00 Œp. Edward Dobisz
  18.00 Œp. Franciszek Piwowarczyk - 6 r. œm.

Œp. Krystyna B¹k

Wtorek  5 stycznia
   6.00 Œp. Stanis³aw Wawro
   7.00 Œp. Krystyna B¹k
   7.30 Œp. Zmarli w czyœæcu cierpi¹cy
   8.00 Œp. Genowefa Antos
  12.00 Œp. Bronis³aw i Józefa Fr¹czek
  18.00 Œp. Micha³ Œwitalski

Œp. Barbara Z³ocista

Œroda 6 stycznia Trzech Króli
    6.00 Œp. Krystyna B¹k
    7.00 Œp. Zmarli w czyœæcu cierpi¹cy
    8.00 Œp. Emilia, W³adys³aw Baca z dzieæmi
  10.00 Dziêkczynno b³agalna dla

Stanis³awy z okazji urodzin
  12.00 Œp. Micha³ Œwitalski
  16.00 Œp. Adam Wróbel - 12 r. œm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych:
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Anny
Chojna w 90 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Edward Dobisz
Œp. Aleksander Moskwa
Œp. Janina Drapa
Œp. Janina Roman
Œp. Barbara Z³ocista
Œp. Irena Wyroba
Œp. Edward Buda
Œp. Jan Dzia³owy
Œp. Stanis³aw Wawro
Œp. Janusz Guzdek
Œp. Józef Zygar

Pi¹tek 8 stycznia
    6.00 Œp. Krystyna B¹k
    7.00 Œp. Zmarli w czyœæcu cierpi¹cy
    7.30 Œp. Edward Dobisz
    8.00

  12.00 Œp. Micha³ Œwitalski
  18.00 Œp. Eleonora Romañczyk - 5 r. œm.

Œp. Zuzanna Wróbel

Sobota 9 stycznia
    6.00 Œp. Jan Dzia³owy
    7.00 Œp. Micha³ Œwitalski
    7.30 Œp. Karolina Maga - 6 r. œm.
    8.00 Sp. Barbara Z³ocista
  12.00 Œp. ks. Stanis³aw Kracik
  18.00 Œp. Maria Gugulska - 3 r. œm.

Œp. Janusz Guzdek

Niedziela 10 stycznia
   6.00 Œp. Micha³ Œwitalski
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla

ks. Stanis³awa Miki w r. urodzin
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Kingi
i Dariusza w 1 r. œlubu
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla cz³onków
Ró¿ Ró¿añcowych

   9.00 Dziêkczynno b³agalna dla Piotra
Piekarczyk w 20 r. œlubu z proœb¹
o zdrowie i b³og. Bo¿e na dalsze lata

  10.30 Œp. W³odzimierz Konik
  12.00 Œp. O b³og. Bo¿e w 4 r. urodzin Laury

oraz 10 r. urodzin Marcela
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Tadeusz - 30 r. œm.

Czwartek 7 stycznia
    6.00 Œp. Edward Buda
    7.00 Sp. Micha³ Œwitalski
    7.30 Œp. Barbara Z³ocista
    8.00 Œp. Zmarli w czyœæcu cierpi¹cy

O potrzebne ³aski dla kap³anów
pos³uguj¹cych w naszej parafii

  12.00 Œp. Krystyna B¹k
  18.00 Œp. Janusz Guzdek

Œp. Zdzis³aw Wawro - 17 r. œm.

1. Dziœ o godz. 16.00 msza œw. i op³atek
dla uczestników pieszej pielgrzymki na
Jasn¹ Górê.

2. W œrodê jest uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego. Jest to œwiêto koœcielnie obo-
wi¹zuj¹ce. Powinniœmy uczestniczyæ we
mszy œw., które odprawiamy o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00. Jest
to dzieñ modlitw dzieci i m³odzie¿y w in-
tencji misji. Sk³adka przeznaczona jest na
misje. W tym dniu poœwiêcamy kredê
i kadzid³o. Na Nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.45 i 17.30
modlimy siê za rodziny które przyjmuj¹
b³ogos³awieñstwo kolêdowe.

3. W ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca na
mszy œw. o godz. 13.15 udzielamy b³ogo-
s³awieñstwa dzieciom obchodz¹cym roczek.

4. Zapraszamy uczestników ¯ywego Ró-
¿añca do Domu Katolickiego w sobotê
9 stycznia na godz. 15.00 na zmiankê ró-
¿añcow¹ po³¹czon¹ z op³atkiem. W tym dniu
wyjazd na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydow-
skiej o godz. 13.15. Koszt przejazdu 5z³.

5. W przysz³¹ niedzielê jest Œwiêto Chrztu
Pañskiego.

6. Wyjazd na Apel Jasnogórski po³¹czo-
ny z nawiedzeniem ¿ywej szopki w Czê-
stochowie 16 stycznia o godz. 15.00.

W Jakubowej studni – dudni
Rok 2009 przeszed³ do historii. Jaki ten

ubieg³y rok by³ w naszej papieskiej para-
fii? ¯eby go scharakteryzowaæ pos³u¿ê siê
dwoma bardzo piêknymi pielgrzymkami,
które prze¿y³em w Tatrach. Jedna z nich
by³a w marcu  w Dolinie Chocho³owskiej.
By³em zauroczony niepowtarzalnym piêk-
nem du¿ych pól krokusowych. Tego wi-
doku nie mogê zapomnieæ. Te ma³e fiole-
towe kwiatki, które jeszcze przed kilkoma
tygodniami jako ³ody¿ki zakoñczone ma-
³ymi czubkami tkwi³y w zwa³ach œniegu –
teraz kiedy halny dok³adnie wyjad³ pow³o-
kê œniegow¹, gwa³townie zaczê³y podno-
siæ swoje ma³e g³ówki i rozchylaæ cudne
listki. To jest niepowtarzalny urok, którym
mo¿na syciæ swoje oczy na tej polanie.
Wci¹¿ chodzê z tym piêknem z Doliny Cho-
cho³owskiej w mojej duszy.

Druga nasza pielgrzymka odby³a siê
póŸn¹ jesieni¹ do Morskiego Oka. Gdyœmy
przeje¿d¿ali przez Bukowinê na Wierch

Poroñca prze¿y³em szok pochylonych
drzew nad drog¹ wiod¹c¹ do £ysej Polany.
Oœnie¿one drzewa nie wytrzymywa³y ciê-
¿aru wielkiej iloœci œniegu, który nagle na
nich spad³. Bardzo siê przygiê³y, niektóre
po³ama³y. Myœmy z dusz¹ na ramieniu wol-
no posuwali siê autokarem, aby dojechaæ
najbli¿ej jak tylko siê da do Morskiego Oka.
Nasz dzielny kierowca Pan Jurek, pomimo
lêku o nasz los, a równie¿ o autokar – ostro¿-
nie pokonywa³ kolejne kilometry. To by³
niezapomniany dzieñ jazdy. Poœród wyj¹t-
kowo oœnie¿onych drzew, z których wiele
by³o po³amanych, a niektóre zgiête a¿ do
ziemi. Równie¿ nasz 9-kilometrowy marsz
wœród oœnie¿onych poboczy do Morskiego
Oka. By³ to urok groŸnego tatrzañskiego
¿ywio³u.

To podwójne wiosenno-jesienne pielgrzy-
mowanie by³o dla mnie okazj¹ do przemy-
œleñ pracowitego,  duszpasterskiego roku
2009. Du¿o  w Wadowicach znalaz³em piêk-
nych, jak tatrzañskie krokusy, ludzi. Piêk-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

ni Wadowiccy Parafianie ciesz¹ wzrok
proboszcza. Wspomnê tylko o jednym
wydarzeniu. Przez ostatnie miesi¹ce spo-
tyka³em siê z du¿ym wspó³czuciem nie-
których ludzi. Jak potrafiê zgromadziæ na
organy tak du¿¹ sumê - 800.000 z³otych.
Byli te¿ tacy, co szydzili sobie z ksiêdza
Gila. Mówili i pisali, ¿e „jak mu siê za-
chcia³o organów – to niech zaci¹gnie kre-
dyt. Niech z biednych ludzi nie drze pie-
niêdzy, bo oni nawet na chleb nie maj¹.
Bez organów mo¿na wy¿yæ. W wielu
koœcio³ach nie ma organów. Po co siê sa-
dzi na tak¹ dro¿yznê w kryzysowych cza-
sach.” Ci, którzy takie zdania z przeko-
naniem wypowiadali  - wiedz¹, ¿e dobrze
znaj¹ wspó³czesne czasy i ludzi. Wiedz¹,
¿e trzeba siê z ich g³osem liczyæ i z³oœci
ich to, ¿e Proboszcz Wadowicki jak ten
Jêdrek z Harendy, który uwzi¹³ siê, ¿eby
zaoraæ swoje pole – chocia¿ ogromny
deszcz pada³ i tak go tak zalewa³o, ¿e tyl-
ko kapelusz by³ ponad wod¹. On jednak
uparcie dokoñczy³ orkê.

Moja postawa, co do pewnych przed-
siêwziêæ duszpasterskich jest bardzo czy-
telna. ¯yczliwi parafianie s¹ dok³adnie
o nich informowani. Ani ich nie obci¹-
¿am wyznaczonymi kwotami, jak równie¿
nie przynaglam do ¿adnych obci¹¿eñ fi-
nansowych. Oni jak te krokusy chocho-
³owskie z rozchylonymi g³ówkami patrz¹
i obserwuj¹ ile ju¿ dobrego zdarzy³o siê
w Bazylice. Z wielkim zaufaniem dziel¹
siê swoimi ofiarami. S¹ przekonani, ¿e
ich pieni¹dz przez Proboszcza Wadowic-
kiego nie jest zmarnowany.

Na pocz¹tku tego nowego roku 2010
bardzo dziêkujê wszystkim ofiarodaw-
com, który wspieraj¹ dzie³o budowy or-
ganów. Dajecie ofiary na ten cel w pierw-

sze niedziele miesi¹ca. Niektórzy z was przy-
nosz¹ pieni¹dze do kancelarii. S¹ te¿ tacy,
którzy przekazuj¹ okreœlone sumy na konto
parafii. Mo¿e niektórzy chcieliby, ¿eby pu-
blicznie im na ambonie dziêkowaæ. Dotych-
czas tego jednak nie czyniê. Nie robiê tego
dlatego, ¿eby nie sk³ócaæ ani te¿ nie budziæ
zazdroœci. Równoczeœnie, ¿eby tych co nic
nie daj¹ – nie dra¿niæ. Myœlê o tych, co daj¹
z wielk¹ wdziêcznoœci¹ i wyra¿am im ser-
deczne podziêkowanie. Ci co nie daj¹ to pew-
no albo nie maj¹ czym siê dzieliæ, lub uwa-
¿aj¹, ¿e trzeba swój pieni¹dz lokowaæ na inne
cele. Nikomu pieniêdzy nie wydzieram.
Mam jednak przeœwiadczenie, ¿e dziêki wa-
szej ofiarnoœci, równie¿ 27-g³osowe organy
jako wotum wdziêcznoœci Bogu za wynie-
sienie Najwiêkszego Wadowiczanina na o³-
tarze potrafimy w tym roku zrealizowaæ.

Ten drugi obraz pewnej grozy, który prze-
¿y³em z pielgrzymami jad¹c do Morskiego
Oka dostrzegam równie¿ w tutejszej pracy
duszpasterskiej w Wadowicach. Bolejê nad
tym, ¿e ³ami¹ siê piêkne drzewa. S³yszê nie-
raz o ch³opcu czy dziewczynie, którzy œwiet-
nie siê zapowiadali. A jednak ze smutkiem
stwierdzam, ¿e prze¿ywaj¹ lata m³odoœci
coraz bardziej oddaleni od Boga i Koœcio³a.
Ogromny ¿al mnie ogarnia kiedy s³yszê, ¿e
ma³¿eñstwo, które dobrze siê zapowiada³o,
ju¿ po 4, 5 latach –  rozpad³o siê. Niepokoi
mnie równie¿ i to, ¿e m³odzi wadowiczanie
wyje¿d¿aj¹cy za prac¹ do ró¿nych krajów
europejskich s¹ tam tak poch³oniêci prac¹,
¿e nie maj¹ czasu na praktyki religijne. Do-
strzegam równie¿ i to, ¿e czêsto coraz bar-
dziej za³amuje siê wiara w rodzinach naszych.

Du¿o pochylonych ró¿nymi cierpieniami
dostrzegam wœród naszych parafian. Choroba,
która siê przed³u¿a. Jest coraz bardziej dokucz-
liwa. Nag³a œmieræ, która wyrwa³a bliskiego
mi cz³owieka. Ból, który prze¿ywaj¹ ma³¿on-
kowie, bo ich bliscy coraz bardziej wpadaj¹

w alkoholizm. Te problemy rodzinne bardzo
wielu ludzi przygnêbiaj¹. Pochylaj¹ ich ku
ziemi. Jest im bardzo ciê¿ko z nimi.

Moi kochani czêsto pielgrzymujê do
£agiewnik, bo tam jest specjalnie czczone
Mi³osierdzie Bo¿e. Siostra Faustyna pisa³a
w swoim dzienniczku s³owa Jezusa skiero-

wane do niej: „Siostro, mów ludziom, ¿e
choæby prze¿ywali takie sytuacje, ¿e zie-
mia siê im spod nóg usuwa, to jednak niech
nie trac¹ nadziei”.

Niech pochylone z nadmiaru cierpieñ
wadowickie „drzewa” nie trac¹ nadziei.

Porz¹dek kolêdy:
Poniedzia³ek 04.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 14.00 Pl. Koœciuszki
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 14.00 ul. Sienkiewicza blok 6
Ks. Marek Poznañski godz. 15.00 Os. XX-lecia bl. 15
Ks. Maciej Œcibor godz. 15.00 Os. Wadowity bloki nr 3, 28, 32
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 15.30 Os. XX-lecia 12
Ks. Grzegorz Kufel godz. 16.00 Os. XX-lecia 11
Ks. Grzegorz Kufel godz. 18.00 Os. XX-lecia 13
Wtorek 05.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 13.00 ul. Krasiñskiego od nr 7b do koñca
Ks. Grzegorz Kufel godz. 13.00 Os. XX-lecia 6
Ks. Grzegorz Kufel godz. 15.00 ul. Chopina
Ks. Wojciech Szel¹g godz. 15.00 ul. Legionów
Ks. Maciej Œcibor godz. 15.00 ul. Nowobilskich i Os. £¹ki
Ks. Marek Poznañski godz. 15.30 Pl. Jana Paw³a II i ul. Piaskowa
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 16.00 Pl. Getta
Ks. Grzegorz Kufel godz. 16.00 ul. Fabryczna
Œroda 06.01.2010
Ks. Proboszcz godz. 14.00 Os. XX-lecia 18 klatka I i II
Ks. Maciej Œcibor godz. 14.00 Os. Wadowity bloki nr 1 i 2
Ks. Marek Poznañski godz. 15.00 ul. Sienkiewicza bl. 37
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 16.00 Os. Westerplatte 11 nastêpnie 12
Czwartek 07.01.2010
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 9.00 Os. Westerplatte 13 nastêpnie 14
Ks. Wojciech Szel¹g godz. 13.00 ul. M³yñska
Ks. Proboszcz godz. 14.00 Os. XX-lecia 18 klatka III i IV
Ks. Krzysztof G³ówka godz. 14.00 Os. Westerplatte 15 nastêpnie 16
Ks. Marek Poznañski godz. 15.00 ul. Batorego bl. 33
Ks. Maciej Œcibor godz. 15.00 ul. Graniczna i Olbrychta

(ci¹g dalszy ze str. 5)


